
  2جامعة الجزائر

 و االجتماعية  كلية العلوم اإلنسانية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا

 

 

 

 

  

  ماجـستير في اإلرشاد النـفسي والصـحة النـفسيةمذكرة 

  

 

 

:                                إشراف األستاذ                                                       :الطالبةإعداد 

                                             ناصر الدين زبدي/ د                                                يميـنة فـالح  

                                           

 

  :2010-2011الجامعـيةالسـنة 

  

  

  

فعالية برنامج إرشادي لتنمية القدرة على حل المشكل فعالية برنامج إرشادي لتنمية القدرة على حل المشكل 

  باستخدام التفكير المنطقيباستخدام التفكير المنطقي

  لدى طلبة علم النفس بالجزائرلدى طلبة علم النفس بالجزائر    



  

  2جامعة الجزائر

 و االجتماعية  كلية العلوم اإلنسانية

 قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا

 

 

 

 

 

  ماجـستير في اإلرشاد النـفسي والصـحة النـفسيةمذكرة 

 

:                           إشراف األستاذ                                                       :الطالبةإعداد 

                                             ناصر الدين زبدي/ د                                                    يميـنة فـالح  

                                                                     

 

 

  :2010-2011الجامعـيةالسـنة 

 

      

  

فعالية برنامج إرشادي لتنمية القدرة على حل المشكل فعالية برنامج إرشادي لتنمية القدرة على حل المشكل 

  باستخدام التفكير المنطقيباستخدام التفكير المنطقي

  ئرئرلدى طلبة علم النفس بالجزالدى طلبة علم النفس بالجزا    



  بسم اهللا الرحمان الرحيم

  

 "ثَورِو سليمان أيها  يا اَلـوق داوود

علمناَ الناس من كِل وتيناَوُأ الطيرِ نطقَم 

شَيء ا لذه إنــوال الفضُل همبين "  

  

 

  .الجزء التاسع عشر ،) 27(اآلية السادسة عشر سورة النمل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

 



  داءــإه

  

  إلى أبي ناصر الدين 

  إلى أبي رابح دكار

  إلى إستبرق 

  إلى أنيس 

  : إلى الذين قال اهللا سبحانه وتعالى فيهم

  

  
  

  

  

  الباحثة                                       

   

 



  شكـر وعـرفان

  

الحمد هللا على إحسانه وله الشكر على توفيقه وامتنانه، أحمده وأشكره كما ينبغي لجالل وجهه 

وعظيم سلطانه، أن وفقني إلتمام هذا العمل، فخير عمل هو طلب العلم والعمل الصالح فهما إلى سبل 

والصالة  .فس ترتاح باإليمان الذي يصدقه العملالهدى سببان، والبر هو ما ارتاحت له النفس والن

السالم على نبيه المصطفى معلم الناس الخير وعلى آله وصحابته األطهار ومن تبعهم بإحسان ما 

  . تعاقب الليل والنهار

أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى كل الذين مدوا إلي يد المساعدة من أجل إنجاز هذا العمل 

  .بجميل الصنع وحسن العمل، فمن ال يشكر الناس ال يشكر اهللا فجزاهم اهللا خير الجزاء عرفانا مني لهم

لبن التوحيد مع الفطرة، وغرست  -يا أمي أنت سقيتيني: إلى والدي، اللذان ربياني كما قال الشاعر

  .  من أول رشفي للقطرة -حنانك في قلبي

ي يوما بتوجيهاته ونصحه من أجل أن إلى أستاذي الفاضل ناصر الدين زبدي الذي لم يبخل عل

  .يأتي هذا العمل متقنا مميزا

رابح دكار الذي كان بمثابة األب الحنون واألخ الكريم  2-إلى مدير إقامتي  الجامعية أوالد فايت 

  .والمدير الرشيد

إلى السيدة حدة وحيدة سائل على حسن استقبالها لي وعلى توضيحاتها وإفادتها لي فيما يخص 

  .البحث مقياس

إلى كل الذين ساعدوني إلنجاز هذا العمل، وتحكيم البرنامج اإلرشادي، إلى األستاذ الدكتور محمد 

لحرش، واألستاذ الدكتور أحمد دوقة وإلى كل األساتذة الذين شاركوا في تحكيم البرنامج، كما أشكر 

  .األستاذة وافية صحراوي

  .ترام والدعاءإلى كل هؤالء أسمى معاني الشكر والتقدير واالح

  

  

   .الباحثة                                                                      

  

  

  

 

  



  

  :ملخص الدراسة

  

تناولت الدراسة الحالية فعالية برنامج إرشادي لتنمية القدرة على حل المشكلة باستخدام التفكير   

  .المنطقي لدى طلبة علم النفس بالجزائر

  :جابة عن التساوالت اآلتيةمن خالل اإل

هل يوجد أثر إيجابي لتطبيق البرنامج إرشادي في تنمية القدرة على حل المشكل باستخدام  -

 التفكير المنطقي لدى طلبة علم النفس بالجزائر ؟ 

 :والتساؤالت الفرعية

م هل يوجد أثر إيجابي لتطبيق البرنامج اإلرشادي في تنمية القدرة على حل المشكل باستخدا -

 التفكير المنطقي لدى المجموعة التجريبية؟

هل يوجد أثر سلبي في تنمية قدرة أفراد المجموعة الضابطة على حل المشكل باستخدام التفكير  -

 المنطقي  وذلك بعزلهم عن البرنامج اإلرشادي؟ 

هل يوجد أثر إيجابي لتطبيق البرنامج اإلرشادي في تنمية القدرة على حل المشكل باستخدام  -

تفكير المنطقي يظهر في تحسن مستوى أفراد المجموعة التجريبية  مقارنة بالمجموعة ال

 الضابطة في القياس بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي؟

مقياس حل المشكلة االجتماعية، اختبار القدرة : استخدمت الباحثة األدوات اآلتية في الدراسة

وبالنسبة لعينة . حل المشكل باستخدام التفكير المنطقيالمنطقية، والبرنامج اإلرشادي لتنمية القدرة على 

البحث فهي تتكون من مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية تم تطبيق البرنامج اإلرشادي 

  ".ت"عليها ، كما تم إجراء مقارنة بين القياسين القبلي والبعدي للدرجات استخدام اختبار 

 % 99التي نصت على النتيجة اآلتية متأكدون بنسبة وتوصلت الباحثة تحقق فرضيات الدراسة  

أنه يوجد أثر إيجابي لتطبيق البرنامج اإلرشادي في تنمية القدرة على حل المشكل باستخدام التفكير 

  .ويمكن تعميم هذه النتيجة على مجتمع الدراسة ،المنطقي لدى طلبة علم النفس بالجزائر

  

  

  

  

  

  



  

 

Le résumé de L’ etude: 

  

   La présent recherche prennent activation programme conseille de 

développement capacité solution problème avec  faculté logique a les étudiant 

psychologie al’algerie.  

La recherche étulise la théorie de Albert Ellis  a conseille et Thérapie rational 

émotive  behaviourisme. 

  La programme conseille a recherchent dant la questions  suivantes: 

  

- Est-ce que la  La programme conseille affecte positif  par développement 

capacité solution problème avec  faculté logique les étudiant psychologie 

al’algerie.  

- Est-ce que la  La programme conseille affecte positif  par développement 

capacité solution problème a groupe expérimentaux . 

- Est-ce que la  La programme conseille affecte nigatif  par développement 

capacité solution problème a groupe control.  

- Est-ce que la  La programme conseille affecte positif  par développement 

capacité solution problème a groupe expérimentaux  comparaissant.  

La recherche etulise le system statistiquememt  « t – test » recupèration a 

été l’ acces a générallement suivant:  

   Aucune affecte positif  par développement capacité solution problème a les 

étudiant psychologie al’algerie. Ca avec fote  1% et cette relassant   validite 

dant population.  
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 :ةــــمقدم

يعتبر التفكير العلمي الطريقة الموصلة إلى الحقيقة بشكل موضوعي واضح، وهو المنهج الذي    

  . يفكر به اإلنسان لتجاوز الصعوبات التي يواجهها وحل  مشكالته اليومية

فهو يواجه المشكالت  ويضع الفرضيات لحلها فيصدق بعض تلك الفرضيات باتخاذ حلول للمشكالت 

  .يصبح الفرد في حالة من التوافق النفسي واالجتماعي وبالتالي

والسعادة، كما تجعله  فقدرة الفرد على إيجاد حلول لمشكالته تجعله يتمتع بإحساس ذاتي بالكفاية  

ة االجتماعية و هذه مالمح لتمتعه بقدر من الصحة النفسية التي يكتسبها األفراد ويتعلمونها يشعر بالكفاء

  .هارات سلوكية وقدرات معرفية عديدةمن خالل تنميتهم لم

فطريقة تفكير الفرد تحدد سلوكه، ووراء كل سلوك خاطئ فكرة  خاطئة، وفي هذا  يقول أحد   

عجبا للناس يصنعون المشاكل من ال شيء ثم يتذمرون من كثرة " الكتاب في علم النفس االجتماعي

 ".المشاكل 

فال إكراه و ال  قناعه بما ينبغي أن يقنعه به من حقائقوقام اإلسالم على أساس مخاطبة العقل وإ      

  .قهر

إن جهد النبي صلى اهللا عليه وسلم أن ينير النفوس من الداخل، وأن يجعل العقل اإلنساني ينتهي      

من إتباع الخرافة، ومن تصديق األوهام، ومن إلف الجهاالت، فإن إلف الجهاالت ال ينبغي أن يكون 

  .  أنهمطبيعة البشر وال ش

ويعتمد اإلرشاد العقالني على إقناع األفراد بعدم منطقية أفكارهم الالعقالنية ومساعدتهم على      

استبدالها بأفكار عقالنية من أجل تنمية سلوكهم اإليجابي وإكسابهم القدرة على التعامل مع  مشكالتهم 

  .بطريقة ايجابية ومنطقية لتنمية صحتهم النفسية

ر الفرد تجاه نفسه وكيفية شعوره تجاه اآلخرين وكيفية مواجهته لمطالب الحياة كلها فكيفية شعو     

  .أمور تعتمد على طريقة تفكيره

ومن مميزات األفراد ذوي الصحة النفسية أنهم يشعرون  تجاه أنفسهم باالرتياح والرضا كما      

قلقهم، فيسرون غير  متأثرين تهدمهم عواطفهم  ومخاوفهم وغضبهم ومحبتهم  و يشعرون بالسرور وال

متساهلون  مع أنفسهم ومع بما يصادفهم من فشل أو صعوبات في الحياة ، كما أنهم متسامحون و

، وال يقللون من أهمية مقدرتهم، كما أنهم ال يقدرونها أكثر مما هي عليه، ويتقبلون أخطاءهم اآلخرين

واجهة ما يعترضهم في الحياة وينالون وتقصيرهم ويحترمون أنفسهم ويشعرون بأنهم قادرون على م

  .الرضى من مباهج  بسيطة يومية
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وهذه الخصائص ترجع إلى طريقة تفكيرهم في األمور فيتخذون موقفا صوابيا صحيحا تجاه   

اآلخرين ويحبونهم ويتبادلون معهم هذه المشاعر، كما أنهم ال يضايقون اآلخرين وال يسمحون لآلخرين 

نهم جزء من الجماعة ويشعرون بالمسؤولية تجاه جيرانهم وإخوانهم في بمضايقتهم، ويشعرون بأ

البشرية ، كما أن طريقتهم في مواجهة المشكالت ومجابهة األمور تمكنهم من مواجهة  مطالب الحياة 

فيحلون مشكالتهم بأنفسهم كلما ظهرت  ويتعلمون مسؤوليتهم ويؤثرون على بيئتهم  إذا تمكنوا من 

. لك ضروريا ويضعون الخطط للمستقبل وال يخافونه ويرحبون باألفكار الجديدةذأو رأوا   ،ذلك

فيستخدمون قدراتهم ويضعون ألنفسهم أهدافا حقيقة عملية، ويقدرون على التفكير بأمورهم، واتخاذ 

القرارات الالزمة ألنفسهم، ويعملون باجتهاد  في كل عمل يقع بين أيديهم، ويجدون المتعة والرضى 

  .ام بذلك العمل، فيشعرون خالل أيامهم باألمانفي القي

والبرامج اإلرشادية باختالف أهدافها اإلجرائية تهدف عموما إلى تحقيـق  الصـحة النفسـية      

  .لألفراد

ويهدف البحث الحالي إلى إكساب األفراد القدرة على حل المشكالت باسـتخدامهم للتفكيـر المنطقـي     

  : ل نظرية وثالث فصول تطبيقية كالتاليوبذلك يقسم هذا البحث إلى أربع فصو

: الجانب النظري ويحوي  الفصل األول  بعنوان  اإلطار العام لمشكلة البحث، وفيه العناصر التاليـة    

إشكالية الدراسة، فرضيات الدراسة، أهداف الدراسة، أهمية الدراسة، التعـاريف اإلجرائيـة لمفـاهيم    

تعريف حل المشـكلة،  :  حل المشكلة وقسم إلى  العناصر التالية الدراسة، والفصل الثاني بعنوان عملية

التفكير المنطقـي وفيـه   : معوقات حل المشكلة، أهم استراتيجيات حل المشكلة، والفصل الثالث بعنوان

البحث والمنطق إجابة سؤال لماذا،المساءلة للتفكير،البـديهيات  تعريف، التفكير المنطقي،: العناصر التالية

التعميمـات   (عليها التفكير المنطقي،خطوات التفكير المنطقي ومكوناته،نواتج التفكير المنطقيالتي يقوم 

  .)والنظريات

  : والفصل الرابع بعنوان تصميم البرنامج اإلرشادي ويحوي العناصر التالية  

النظرية  تعريف البرنامج اإلرشادي، األسس النفسية لبناء البرنامج اإلرشادي، المنهج اإلرشادي المتبع،

  .خطوات تصميم البرنامج اإلرشادي محتوى البرنامج اإلرشادي، تقيين البرنامج اإلرشادي اإلرشادية،

الفصل الخامس بعنوان إجراءات الدراسة الميدانية وقسم إلى : والجانب الميداني ويحوي فصلين  

دم، العينـة، أدوات،  جمـع   الدراسة االستطالعية، متغيرات الدراسة ،المنهج  المستخ: العناصر التالية 

  .يانات، األسلوب اإلحصائي المعتمدالب
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والفصل السادس بعنوان نتائج الدراسة ويحوي على عرض نتـائج الدراسـة، تحليـل نتـائج       

  .الدراسة ، تفسير نتائج الدراسة، مناقشة نتائج الدراسة، واستنتاج عام
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  :إشكالية الدراسة-1
  

يعتبر التفكير القوة األساسية التي يمتلكها اإلنسان لكي يعيش بطريقة متوافقة ومنسجمة في الحياة، 

فيحل مشكالته من ; نياته ويحول قدراته من القوة إلى الفعل، ويحقق أهدافهولكي يطور ذاته ويحقق إمكا

  .خالل تنميته لمهارات التفكير العلمي

فحل المشكالت التي تعترض اإلنسان تقتضي اكتساب مهارات للتفكير تمكنه من فك التناقض 

الطريقة العلمية في ف. وإيجاد االنسجام، وكشف الغموض والتأليف بين طرفي المعادلة، وحل المجهول

  .التفكير تؤدي إلى حل المشكلة

وبينت دراسة النملة أثر استخدام طريقة إثارة التفكير في تنمية مهارة التفكير والتحصيل العلمي، 

طريقة ( وأوصت الدراسة باالهتمام بتنمية مهارة التفكير المنطقي من خالل أنشطة إثارة التفكير

 .)2006النملة سليمان، (لى مهارة التفكير المنطقي التي تدرب التالميذ ع) التدريس

حول قياس النضج المنطقي لبعض تلميذات الصف  )1995(كما أشارت دراسة إقبال مقبل الشبلي 

األول االبتدائي، في مدارس التعليم العام بمنطقة الرياض التعليمية وعالقته بالتحصيل الدراسي وفقا 

رة من التلميذات وصلن إلى النضج المنطقي في الواجبات المنطقية لنظرية جان بياجي إلى أن نسبة كبي

الكمية المتصلة، الكمية المنفصلة، العدد، : لجان بياجي، وهي مرتبة من األسهل إلى األصعب كالتالي

وإن النتائج أظهرت معامل ارتباط موجب مع مجموع درجات التحصيل ...الحيز ببعدين، الطول

  ). 267-2004،263الشرقاوي أنور،(الدراسي في الفصل األول

في فعالية برنامج تعليمي بمساعدة )1998(وفي دراسة كمال عبد الحميد زيتون وعادل سعيد البنا    

الحاسوب اآللي في تنمية األداء المعرفي لحل مسائل الوارثة والتفكير المنطقي واالتجاه نحو استخدام 

امة، يشير الباحثين إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند الحاسب اآللي لدى عينة من طالب الثانوية الع

بين جميع درجات القياس القبلي ودرجات القياس البعدي لألداء على اختبار ) 0.01(مستوى الداللة

مما يشير إلى فعالية البرنامج في تنمية التفكير المنطقي لدى عينة من طالب الثانوية . التفكير المنطقي

  ). 269-2004،267،الشرقاوي أنور(العامة 

بعنوان برنامج مقترح لتنمية بعض  )2001(وتنص نتائج دراسة آمال أحمد حلمي إسماعيل   

  :مهارات التفكير في مادة المنطق باستخدام الكمبيوتر للمرحلة الثانوية العامة إلى اآلتي

ائيا عند التعليمة صحة فروض البحث حيث توجد فروق دالة إحص) النشرات(حققت الموديوالت  -  

التي تدرس الكمبيوتر ودرجات المجموعة  ةبين متوسطي درجات المجموعة التجريبي) 0.001( مستوى

  .ةالضابطة التي تدرس بالطريقة التقليدية، لصالح المجموعة التجريبي
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ودرجات طالب المجموعة  ةتوجد فروق دالة بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبي -

في  ةبالطريقة التقليدية في االختبار التحصيلي ككل لصالح المجموعة التجريبيالضابطة التي تدرس 

  .المستويات المعرفية المختلفة، ويرجع ذلك إلى فعالية برنامج الكمبيوتر المتعدد الوسائط

حقق برنامج تعليم المنطق المستخدم بالكمبيوتر الفعالية في تحصيل مهارات التفكير في مادة المنطق -

ويرجع ذلك إلى استخدام الموديوالت ) 0.01(ب الصف األول الثانوي عند مستوى داللةلدى طال

  ).336-2004،334الشرقاوي أنور،(التعليمية ) النشرات(

في قياس  ةاإلسرائيلي )hebew(من جامعة ) shwartzer and zohar ،2005(وتشير دراسة    

معلما مشاركا في  14ي والتي كانت من طرف المعارف البيداغوجية، وهذا ضمن تعليم التفكير المنطق

المالحظات داخل القسم حاصلين على خبرة تدريس سنة مهنية ذات عالقة بتدريس التفكير المنطقي، 

حيث أحرز أفراد العينة تقدما ملحوظا في المجال المعرفي والبيداغوجي وخاصة فيما يتعلق 

العنزي عطا (ناضجا وعاليا وعلميا وعمليا باإلستراتيجية الفكرية والعلمية التي تتطلب تفكيرا

  ).2009اهللا،

ومن خالل ما سبق تتضح أهمية التفكير المنطقي في تنمية مهارة التفكير وإستراتيجية تفكير حل    

  .المشكلة

بالواليات المتحدة األمريكية إلى  lovis villeمن جامعة ) kobal et al،2000(كما تشير دراسة   

ليمية في تنمية مهارات التفكير العلمي وفي إكساب التالميذ القدرة على حل المشكالت، أهمية المواد التع

  ) .2009العنزي عطا اهللا،(وبناء مفاهيم إيجابية وفعالة نحو المحيط الذي يعيشون فيه

بجامعة الجزائر في دراستها إلى أن هناك فعالية )  2007(إضافة إلى ذلك فقد توصلت كريمة حسن 

رياضيات، وهذا من حيث دورها بالنسبة لتكوين معلمي المادة، وتمكينهم من تجديد طرائق تعليمية لل

من طالب عينة الدراسة متأثرين % 85حيث بينت النتائج أن . التدريس والمقصود بها اإلستراتيجيات

  ).2009العنزي عطا اهللا،(بالسلوك النمطي في حل المشكالت نتيجة للتدريب الذي تلقوه في مدارسهم 

وتمثل المشكلة ثالث أنواع، مفتوحة ومتوسطة ومغلقة، وفي حاالتها الثالث تتطلب إستراتيجية أو 

  .طريقة حل مناسبة

بعنوان القدرة على حل  )2003(ففي دراسة عادل محمد العدل وصالح شريف عبد الوهاب   

لباحثين إلى وجود عالقة المشكالت ومهارات ما وراء المعرفة لدى العاديين والمتفوقين عقليا، توصل ا

ارتباطية دالة بين القدرة على حل المشكالت ومهارات ماوراء المعرفة بجميع مقاييسه الفرعية لدى 

أفراد العينة، ووجود فروق دالة لصالح األفراد العاديين في القدرة على حل المشكالت من ناحية 

ه يوجد تأثير لنوع الطالب على كل من ومقاييس الوعي والمراجعة والتقويم من ناحية أخرى، وإلى أن

كما أنه يوجد . القدرة على حل المشكالت ومهارات ماوراء المعرفة، ماعدا مقاييس المراجعة والتقويم
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-2004،43، الشرقاوي أنور(تأثير لمستوى التفوق العقلي على درجات الطالب في المقاييس الفرعية 

45(.  

بعنوان أثر درجة الذكاء والدافعية لإلنجاز ) 1996(قطامي  نايفة القطامي ويوسف ةكما تشير دراس  

  :على أسلوب تفكير حل المشكلة لدى الطلبة المتفوقين في سن المراهقة إلى النتائج اآلتية

هي من أكثر العوامل قدرة على تفسير تباين مستوى أسلوب تفكير ) درجة كلية(درجات الذكاء  -

تدنت درجة تفسير العوامل األخرى المشمولة بالدراسة بينما ) العشوائي،المنظم(حل المشكلة 

  ).222- 221 ،2004 الشرقاوي أنور،(

في دراسة بعنوان مدى فعالية برنامج لتنمية التفكير )1999(كما توصل ماجي وليم يوسف  -

اإلبداعي لحل المشكالت وتدعيم النظرة المستقبلية، بحث تجريبي، إلى تعديل إدراك العينة 

ض الوقائع التي تمثل بعض مالمح المستقبل نتيجة المشاركة بالتدريب على لبع ةالتجريبي

مكونات التفكير المنتج، واستجابت عشر طالبات بأنهن استفدن من مهارات التفكير اإلبداعي 

 ،2004الشرقاوي أنور ،.(لحل المشكالت والمتضمنة بالبرنامج في مواقف حياتية واقعية

321-322 .( 

سابقة نجد أن قدرة أفراد عينات الدراسة على حل المشكلة أو اكتسابهم لتفكير حل ومن الدراسات ال  

  .المشكلة مرتبط بمدى اكتسابهم للتفكير العلمي

  :وبالتالي فإنه يمكن طرح التساؤالت التالية

  

هل يوجد أثر إيجابي لتطبيق البرنامج إرشادي في تنمية القدرة على حل المشكل باستخدام  -

 قي لدى طلبة علم النفس بالجزائر ؟ التفكير المنط

هل يوجد أثر إيجابي لتطبيق البرنامج اإلرشادي في تنمية القدرة على حل المشكل باستخدام  -

 التفكير المنطقي لدى المجموعة التجريبية؟

هل يوجد أثر سلبي في تنمية قدرة أفراد المجموعة الضابطة على حل المشكل باستخدام التفكير  -

 بعزلهم عن البرنامج اإلرشادي؟ المنطقي  وذلك 

هل يوجد أثر إيجابي لتطبيق البرنامج اإلرشادي في تنمية القدرة على حل المشكل باستخدام  -

التفكير المنطقي يظهر في تحسن مستوى أفراد المجموعة التجريبية  مقارنة بالمجموعة 

  الضابطة في القياس بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي؟

  

  



 

8 
 

  سةفرضيات الدرا -2

   الفرضية العامة-2-1

يوجد أثر إيجابي لتطبيق البرنامج في تنمية القدرة على حل المشكل باستخدام التفكير المنطقي لدى   

  .طلبة علم النفس بالجزائر

  ئيةضيات الجزالفر -  2-2

يوجد أثر إيجابي لتطبيق البرنامج على تنمية القدرة على حل المشكلة باستخدام التفكير المنطقي  -

  . ةأفراد المجموعة التجريبي لدى

أثر سلبي في عزل البرنامج اإلرشادي على أفراد المجموعة الضابطة في تنمية قدراتهم  يوجد -    

  .على حل المشكل باستخدام التفكير المنطقي

يوجد أثر إيجابي لتطبيق البرنامج على تنمية في قدرات أفراد المجموعة التجريبية على حل  -  

  .ام التفكير المنطقي  مقارنة بأفراد المجموعة الضابطةالمشكلة باستخد

  

 :أهمية الدراسة -3

  :تتجلى أهمية الدراسة الحالية فيما يلي

  .إبراز أهمية التفكير المنطقي في حياة األفراد -

  .إبراز خطوات حل المشكالت الحياتية -

  .إبراز العالقة القوية بين التفكير المنطقي وحل مشكالت الحياة-

  .براز أهمية البرنامج اإلرشادي في التدريب على حل المشكلةإ -

  .تحقيق التوافق النفسي لألفراد داخل الوسط الذي يعيشون فيه -

تنمية التفكير العلمي المنطقي لألفراد في حل المشكالت بدل التفكير العامي والخرافي وانتفاعهم  -

  .بملكاتهم العقلية

  

 :أهداف الدراسة -4

  .فعالية برنامج إرشادي في تنمية التفكير المنطقي في حل المشكلةمعرفة مدى  -

  .معرفة مدى قدرة األفراد على اكتساب خطوات حل المشكلة منطقيا -

  .توضيح أهمية اإلستراتيجية اإلرشادية في إكساب األفراد القدرة على حل المشكلة -

  .لعلمي لدى األفرادتوضيح أهمية البرامج اإلرشادية في تنمية مهارات التفكير ا -
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  :التعاريف اإلجرائية للمفاهيم  -5

  : البرنامج اإلرشادي 

يعرف البرنامج  في علم اإلدارة بأنه مجموعة من المشروعات التي يعتمد بعضها على اآلخر       

ويعتمد أي برنامج دائما على إستراتيجية . بطريقة متناسقة، بحيث تؤدي معا إلى نتائج العمل المرجوة

وهو غالبا نشاط يتم على مراحل وله أهداف محددة .محددة األعمال أو على جزء من خطة العمل

  .ومواعيد نهائية للمراحل األولية أو المرحلة السابقة

مما يسمح ببدء مشروعات جديدة مرتبطة حسب ما يتطلبه العمل، والتبادل بين المشروعات جميعها   

  .جزء ال يتجزأ من البرنامج

  .رجات البرنامج اإلرشادي في مجموع مهارات تفكير حل المشكالت التي يكتسبها الطلبةوتتضح مخ

  ): 1998(تعريف حامد زهران 

برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسس علمية لتقديم الخدمات اإلرشادية المباشرة وغير المباشرة   

و السوي والتوافق فرديا وجماعيا، لجميع من تضمهم المؤسسة، بهدف مساعدتهم في تحقيق النم

  .النفسي

كما يعرف البرنامج اإلرشادي بأنه مجموع الخطوات المنسقة والمنظمة لتحقيق األهداف العامة       

واإلجرائية للعملية اإلرشادية المتبعة، والتصميم التجريبي المناسب لهذه اإلستراتيجية واإلجراءات 

      ).        2005محمد إبراهيم سعفان،(التنظيمية لها

  :ومما سبق يمكن   

  : تعريف البرنامج اإلرشادي إجرائيا 

بأنه مجموعة من الجلسات اإلرشادية التي تهدف إلى تنمية قدرة الطلبة على حل المشكلة منطقيا،   

ويظهر نمو قدرة الطلبة على حل المشكلة منطقيا من خالل تحسن درجاتهم في القياس البعدي للبرنامج 

  . اإلرشادي

  

  :ة على حل المشكالتالقدر

يذكر فؤاد زكي في كتاب الجديد في علم النفس أن الناس يتصورون الذكاء على أنه على ثالثة      

أوجه أسميناها القدرة على حل المشكل، القدرة اللفظية، والكفاءة االجتماعية، أما القدرة العملية على 

نطقيا سليما، يحدد الروابط القائمة بين يفكر تفكيرا م: حل المشكالت فتشمل أنواع السلوك من مثل

  ).1987،49روبرت ج سترنبرج ،(يرى جميع جوانب المشكلة ويحتفظ بعقل متفتح  األفكار،
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بأنه ذلك النشاط الذي يبذله الفرد ليحل )thinking(فيعرف التفكير)1979(أما أحمد عزت راجح      

سواء تطلب تفكيرا أكثر أو أقل، حسبما يكون  به المشكلة التي تعترضه مهما كانت طبيعة هذا النشاط،

     ) 27، 2005محمد جهاد الجمل،(الموقف أكثر أو أقل إشكاال 

كما أن مهارة حل المشكالت هي المهارة األكثر منطقية من بين المهارات الفكرية و األسهل اتفاقا    

  .ارات األخرىالتي يؤديها الفرد، فهي تعتبر أساسا لغالبية المه تمن بين السلوكيا

إن مهارة حل المشكالت تتيح للمتعلم فرصة تكوين منهج شخصي خاص يساعده على التكيف مع      

المعطيات الجديدة، والتأقلم مع المشكالت التي تعترضه في حياته، واألمر الذي أثبت عمليا من خالل 

عام يمكن القول أن التدريس التجارب الميدانية أن عملية حل المشكالت يمكن تدريسها للطلبة، وبشكل 

محمد جهاد (من خالل حل المشكالت يؤدي إلى النمو اإلدراكي واالنفعالي واالجتماعي على حد سواء

  ).150، 2005جمل،

أحد رواد حل المشكالت حل المشكل بأنه إيجاد طريقة للخروج ): polonya )1969تعرف بولييا،     

  .لى هدف لم يكن مدركا أو مفهوما في البدايةمن صعوبة وااللتفاف حول عقبة، والوصول إ

إذ تختلف من حيث درجة الصعوبة ; وتختلف المشكالت التي يواجهها األشخاص من عدة أوجه    

شخصي أو :(ومكان، وزمان الحدوث، وحيز المشكلة، والفجوة بين البداية والهدف، وسياق حدوثها

اإلنسان على القدرة على إدراك المشكالت التي ويتوقف توافق ) اجتماعي أو سياسي أو ثقافي وعلمي

  )151، 2005السيد عبد الحليم أشرف،(تواجهه، ودقة صياغتها واقتراح بدائل مالئمة لحلها 

أن حل المشكلة هو هدف الدراسة في مجال علم النفس ): slavin،1994(ويوضح سالفن      

ارة لتحقيق وإنجاز األهداف، حيث يتم نقل المعرفي، وأن حل المشكلة هو يتضمن تطبيق المعرفة والمه

  .القدرة على التعلم الستخدام المعلومات والمهارات المكتسبة في حل المشكالت

إلى أن حل المشكلة هو نشاط إنساني يعتمد ) bourne et al،1971 ،241(ويشير بورن وآخرون    

تطلبات واضحة تماما ليس على طبيعة نظام تجهيز المعلومات، ويتطلب قدرات تذكرية نشطة، وم

  .للتذكر فقط، وإنما لنشيط القدرة التذكرية

بأنها عملية عقلية معقدة )  maclam et woodside،1994 ،11( كما يعرفها ميكالم وودسايد   

ومركبة تتم على مراحل، وغالبا ما تكون خطية وتتضمن فهم المشكلة، وضع الخطة، ثم فحص وتقويم 

  ). 181-182، 2001الزيات فتحي،(الماضية في الحلول التالية للمشكالت  الحلول، وتؤثر الخبرات

  :ومما سبق يمكن تعريف القدرة على حل المشكلة إجرائيا كاآلتي  

وهي قدرة الطالب على إنجاز اختبار حل المشكلة بنجاح، بمعنى اكتساب الطالب لمهارات حل المشكلة 

حل المشكلة، وفق مقياس دزيرال ونوزي لحل المشكلة  التي تمكنه من اإلجابة الصحيحة على اختبار

  .االجتماعية
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  :التفكير المنطقي

يعرف أرسطو المنطق بأنهٌ أرغون العلمٌ ،يعني آلة العلم، وموضوعه الخاص هو العلم نفسه، فهو    

  .إذن صورة العلم أو شكل العلم وليس مادته

وقد . لم بل هو علم حقيقي، وموضوعه االستدالالتبينما المنطق عند الفالسفة الرواقين ليس أداة الع  

  .عرفه بعضهم بأنه الصناعة التي تجعلنا نتصرف بنظام وسهولة وبدون خطأ في عمل العقل ذاته

علم شروط مطابقة الفكر لذاته، : أما التعريف الذي يميزه عن علم المناهج فهو  أن المنطق هو   

للصدق  ةاجتمعت كانت الشروط الضرورية والكافي وشروط مطابقة الفكر لموضوعاته، التي متى

  ).2006الخالدي،(

ويعرفه وليام تشانز بأنه التفكير الذي نمارسه عندما نحاول أن نتبين األسباب والعلل التي تكمن    

وراء األشياء، إنه التفكير الذي نمارسه عندما نحاول معرفة نتائج ما قد نقوم به من أعمال، ولكنه أكثر 

د تحديد األسباب والنتائج، أنه يعني الحصول على أدلة تؤيد أو تثبت صحة وجهة نظرك أو من مجر

  .تنفيها

والتفكير المنطقي يقوم على األدلة، أنه نوع من التفكير يساعدنا على الوصول إلى أفضل إجابة     

  )1961،17وليام تشانز،(لألسئلة التي نسألها أو المشكالت التي نحاول أن نجد لها حال

أن التفكير المنطقي له صفة أساسية أنه يعتمد على التعليل والفهم و استيعاب األشياء والتعليل يعد      

خطوة على طريق القياس ويالحظ وجود علة أو سبب لفهم األمور، وذلك عن طريق ربط األشياء 

  ).16، 2009محمد مصطفى العبسي،(بعللها

. د المنطق للوصول إلى االستنتاجات من مقدمات أو معطياتكما يعرفه بأنه عملية استخدام قواع    

والمنطق هو دراسة علمية منظمة للمبادئ العامة التي يعتمد عليها صحة التفكير ويبحث في العبارات 

واالستنتاجات المتبادلة بينها، ويساعد التفكير المنطقي في تجنب الوقوع في المغالطات، ويزيد من 

  .التفكير التحليلياكتساب الفرد لمهارات 

هو دراسة منطق العبارات تبعا لشكلها، حيث تمثل العبارات وأدوات الربط : والمنطق الشكلي    

  .المنطقية بالرموز وتطبق النتائج النهائية المشقة على جميع العبارات التي لها الشكل نفسه

ستيعاب األشياء والتعليل يعد الصفة األساسية للتفكير المنطقي أنه يعتمد على التعليل لفهم واو    

خطوة في طريق القياس، ويالحظ وجود سبب لفهم األمور وذلك عن طريق ربط األشياء بعللها 

 ).2009، محمد مصطفى العبسي(، )أوالمعطيات بنتائجها(

  :ومما سبق يمكن    
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  :تعريف التفكير المنطقي إجرائيا بأنه 

ي التي تظهر في إجاباته الصحيحة في اختبار القدرة اكتساب الطالب لمهارات التفكير المنطق    

  .للدكتور فيصل عباس_ قدرة التجريد_وفق اختبار قياس القدرة المنطقية  المنطقية ،
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  :خالصة

  

يتناول الفصل األول اإلطار العام لمشكلة البحث من حيث إيضاح أهميتها وذكر الدراسات السابقة     

المنطقي وبعض جوانب عملية حل المشكلة معززة أهمية وورود  التي تناولت بعض جوانب التفكير

وإجراء الدراسة الحالية لإلجابة عن التساؤالت التي لم تجب عليها الدراسات السابقة وتغطية الجوانب 

التي لم تغطيها الدراسات السابقة ، وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤل الرئيسي للدراسة الجالية 

ؤالت الفرعية لهذه الدراسة توضيح ، كما يبين هذا الفصل فرضيات الدراسة والتي واإلجابة عن التسا

ة تتمثل في الفرضية العامة وتفصيلها في الفرضيات الجزئية أو الفرعية لها ، بحيث تهدف الدراس

 كما يوضح هذا الفصل األهداف التي تحققها الدراسة الحالية من الناحية  الحالية إلى اختبار الفرضيات

النظرية األكاديمية ومن الناحية اإلجرائية العلمية في الحياة االجتماعية ، ويبرز هذا الفصل أهمية 

موضوع الدراسة من حيث وزن وثقل الموضوع وجدواه وفائدته من حيث الجديد الذي يضيفه في 

ى التعريف مجال الدراسة ،كما يعرف هذا الفصل بالمصطلحات األساسية للدراسة تعريفا إجرائيا بمعن

الذي يتبناه الباحث في الدراسة فيبين تعريف البرنامج اإلرشادي، وتعريف حل المشكلة ،وتعريف 

  . بمعنى أن هذا الفصل يوضح اإلطار العام للدراسة. التفكير المنطقي



 

  

  

  

  

 :الفصــل الثـاني

  )محدداته ومراحله(حـل المشكـل 

  

  تمهيد     

 محددات حل المشكلة .1

 كلةمراحل حل المش .2

  العمليات العقلية عند حل المشكلة .3

  المشكلة حل عند العقلي  النشاط عوامل .4

  المشكلة حل معوقات .5

  المشكلة حل استراتيجيات أهم .6

  خالصة 
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 :تمهيد

يتناول هذا الفصل عملية حل المشكلة كعملية معرفية تتطلب استخدام مهارات التفكير وتتميز 

كل عملية معرفية لها استراتيجيات عديدة للحل يستخدم تعبير بعدة خصائص تجعل من عملية حل المش

حل المشكالت في مراجع علم النفس بمعنى السلوكات والعمليات الفكرية الموجهة ألداء مهمة ذات 

متطلبات عقلية معرفية، وقد تكون المهمة حل مسألة حسابية أو كتابة قصيدة شعرية أو البحث عن 

  .وظيفة أو تصميم تجربة علمية

في المراجع المختلفة، إال أن معظم " حل المشكالت " وبالرغم من تباين تعريفات مفهوم 

التعريفات تتضمن العناصر المشتركة التي ينبغي إبرازها ألهميتها في التخطيط ليتعلم إستراتيجية حل 

 .المشكالت بطريقة فعالة

  

 :محددات حل المشكلة  -1
فرد، وتتطلب إجراءات للتغلب عليها، ولقد كانت ضغوط موقف صعب يواجهه ال تعتبر المشكلة     

 .أحداث الحياة نتيجة لعدم قدرة الفرد على حل المشكالت التي يواجهها

جميع المشكالت التي يتعرض لها األفراد في كونها لها األثر الفيزيولوجي على األفراد واألثر تشترك   

 ,karl popperعلى النظريات العلمية المناسبة لحلهااالنفعالي، وتعتمد المشكالت الناشئة لدى األفراد 

1994).( 

لقد تحدث العديد من الفالسفة الباحثين في علم النفس أمثال جون لوك عن المشكالت المعرفية وعن 

كما درس موضوع الهوية وكتب  لوك عن الفهم عن الطفل وكيف ينموالجانب االنفعالي ،فكتب جون 

 A,J, ayar(العلماء تناول إستراتيجيات لحل المشكالت لتحقيق التوافق واقترح . عن الفهم اإلنساني

,1961 .(  

إن عملية حل المشكلة سلوك يعتمد على تطبيق المعارف واألساليب واإلستراتيجيات التي يتعلمها    

الفرد من قبل، بحيث تنظم هذه المعارف وتلك األساليب بشكل يساعد على تطبيقها على موقف المشكلة 

تحوي عمليات عقلية عديدة ومتداخلة ) 2007(جديدة وعملية حل المشكلة كما يؤكد حسام لطفي ال

كالتخيل، التصور، التذكر، التعميم، التحليل، التركيب إضافة إلى استخدام العديد من أنماط البنى 

ي تعتبر المعرفية المختلفة ولذلك نعرف عملية حل المشكلة بوصفها سلسلة متعاقبة من العمليات الت

 .مسؤولية عن إيجاد الحل 

ويعد أسلوب حل المشكالت بمثابة عملية معرفية انفعالية سلوكية يتمكن األفراد بمقتضاها من تحديد     

واكتشاف وابتكار أساليب للتعامل مع مشكالت الحياة اليومية وتعبر في الوقت ذاته عملية تعلم 
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ة عامة للمواجهة يمكن تطبيقها على عدد كبير من اجتماعي وأسلوب للتنظيم الذاتي أو إستراتيجي

 .المشكالت

  :وتختلف محددات عملية حل المشكلة حسب درجة تعقيد المشكلة ويمكن تقسيمها كما يلي    

  : محددات حل المشكلة البسيطة -1 –1

  .تقديم أو عرض المشكلة، التلميحات والتمهيدات، مألوفية الحل، حل المشكلة :وهي كالتالي   

 : تقديم أو عرض المشكلة -
أن عرض وتقديم المشكلة يؤثر على درجة صعوبة التوصل إلى حل للمشكلة وتتمثل عملية تقديم    

المشكلة في تفسير المعلومات والمعطيات المقدمة أو المعروضة للمشكلة، وتؤكد البحوث التي 

لما قل تفسير وعرض أجريت في هذا المجال أن درجة صعوبة الوصول إلى حل المشكلة تزداد ك

وبالتالي فإن المحاوالت المبدئية للحل تقوم على المحددات األساسية التي . المعلومات المتعلقة بها

تكون المشكلة، ومن ثم فإن الفرد في الموقف المشكل يحاول أن يكتشف وأن يستخدم المحددات 

هذه المحددات أو الممهدات  المقدمة أو المعروضة في التركيب أو التكوين األساسي للمشكلة، وأن

 .أو المعطيات قد تكون مساعدة، أي ذات معنى أو بدون معنى

  :التلميحات و الممهدات -
إن إمداد الفرد القائم بحل المشكالت بتلميحات مناسبة تساعده على حل المشكلة، بحيث يؤدي ذلك   

حة الحل إلى محاوالت إلى حدوث تغير في موقف المشكلة ودخول عنصر جديد عليها، وتؤدي تلمي

ومن المسلم به أن . مختلفة منها التعجيل بالوصول إلى الحل الصحيح أو إلى حل غير صحيح

 .ن تلميحته ذات جدوى في حل المشكلالتلميحة يعرف حل المشكل بهذا تكوالقائم بتقديم 

  :مألوفية الحل -
فكار األكثر ألفة أو مألوفية، يصبح حل المشكلة أسهل وأيسر عندما تقوم حلولها على إنتاج األ    

أو . وقد درست معظم آثار مألوفية الحلول من خالل المشكالت اللفظية مثل مشكالت الترتيب

مشكالت تخمين الكلمات، وقد أبدى اهتماما كبيرا بالمعلومات المتعلقة بمالوفية الكلمات المكتسبة 

االختالفات في المألوفية بالصعوبة التي في االستخدام اللغوي العام، وما إذا كان ربط الفروق أو 

يجدها األفراد عند إنتاج الكلمات في الموقف المشكل، وهناك أدلة كثيرة على أن المشكالت تتطلب 

حلولها إنتاج أفكار أقل مألوفية، ألن المشكلة في حد ذاتها في موقف جديد يتعرض له الفرد وال 

هو يتطلب عمال عقليا إلنتاج حلول، وهذا ما يسمى تجدي خبرته السابقة في التعامل معه ،لذلك ف

  .فالذكاء هو القدرة على إيجاد بذل مجهود عقلي إليجاد حل لمشكلة ما. بالذكاء
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 :حجم المشكلة -
كلما ازدادت بدائل حل المشكلة تزداد  درجة صعوبتها، فالمشكلة التي تنطوي على عدد من     

الدراسات التي أجريت لمعرفة العالقة بين عدد بدائل  البدائل تتطلب مجهودا أكبر لحلها، وتشير

 .الحل ودرجة صعوبة المشكلة إلى تزايد حجم العالقة وتباين حجمها حسب طبيعة المهمة
  

  : حددات المشكالت المتعددةم -1-2

  وتشمل حجم المشكلة واستراتيجيات المستخدمة لحل المشكلة 

 : حجم المشكلة  -

فالمشكلة المتعددة ذات الحجم  .ت المتعددة يؤدي إلى زيادة تعقيدهافحجم المشكلة في المشكال   

األكبر تضع الفرد القائم بالحل في مسارات غامضة منذ بداية المشكلة، ربما يبقى فيها لفترة 

طويلة، ونظرا ألن المشكلة متشابهة األبعاد أو متعددة العالقات، فإن الصعوبة التي يواجهها الفرد 

المعالجة الخاطئة أو تصوير المشكلة بشكل سطحي بسبب طاقة الفرد المحدودة  تتمثل في اختبار

على تجهيز ومعالجة المدخالت أو المعطيات، واالحتفاظ بالخبرات السابقة على مستوى الذاكرة 

قصيرة المدى، وصعوبة المشكالت المتعددة تميل إلى االرتباط  بشكل طرادي موجب مع 

 .الخطوات المطلوبة للحل
  

  :إلستراتيجيات المستخدمةا -
يستخدم األفراد عند تناولهم للمشكالت المتعددة أساليب واستراتيجيات متباينة، ومن أمثلتها      

إستراتيجية الوسائل والغايات كأسلوب استكشافي يمكن تطبيقه واستخدامه في كثير من المشكالت 

. ألنها تستخدم إستراتيجية اختزال الخطوات وبالنظر إلى إستراتيجية الوسائل والغايات نجد أنها تختلف

وعلى القائم بحل المشكلة أن يحدد واحدا أو أكثر من الفروق أو االختالفات بين الوضعية االبتدائية 

والوضعية المرغوب الوصول إليها بمعنى آخر الفرق بين الفرض والواقع، مستخدما الخطوات  ةللمشكل

   .)2009هميلة نعيمة، (الفروق التي تقلل إلى أقل حد ممكن من هدف 
  

 : مراحل حل المشكلة –2

يقوم النشاط العقلي لحل المشكالت على استخدام عدد كبير من مكونات األعداد أو التجهيز أو     

المعالجة، والواقع أن تحديد العمليات العقلية المستخدمة يتوقف على إمكانية تصنيف أي مجموعة من 

عمليات، ويمكن القول أن النشاط العقلي المستخدم في حل المشكالت يمر الخطوات تحت أي من هذه ال

  : بالمراحل اآلتية
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 : وتتضمن مايلي من األنشطة: - فهم المشكلة –مرحلة اإلعداد والتجهيز  -

  تحديد معيار أو محك تقييم الحل  -

 تحديد أبعاد المشكلة من خالل المعطيات -

 المشكلة تحديد المحددات التي تحكم استراتجيات حل   -

 مقارنة المشكلة بما هو مخزن في الذاكرة طويلة المدى من الخبرات السابقة  -

 ) بناء أو تكوين تصورات الحل(مخرجات الحل  -

 تقسيم المشكلة الكلية إلى فروع  -

 .تيسير المشكلة بتجاهل المعلومات التي يمكن تجاهلها  -

 : ضمن األنشطة اآلتيةوتت :-اإلنتاج  –مرحلة توليد أو استحداث الحلول الممكنة  -

 استرجاع الحقائق واألساليب من الذاكرة طويلة المدى  -

 فحص المعلومات المتاحة في البيئة المحلية للمشكلة  -

 معالجة محتوى الذاكرة قصيرة المدى  -

 تخزين المعلومات في الذاكرة طويلة المدى الحتمال استخدامها فيما بعد  -

 إنتاج الحل المحتمل  -

 : وتتضمن مايلي من األنشطة ):تقويم الحلول المستحدثة(الحكم مرحلة التقويم و -

 مقارنة الحل المستحدث بمعايير أو محكات الحل  -

 اختيار أساس التخاذ القرار الذي يالءم المحددات المماثلة في المشكلة  -

الخروج بقرار حل المشكلة أو أن األمر ال يزال يتطلب مزيدا من المعلومات أو  -

  .التفكير والعمل
ومن المسلم به أن هذه المراحل متداخلة، وأن نشاط حل المشكالت بصفة عامة ينطوي على 

  .عملية دائرية ومتداخلة لهذه المراحل

  

 : العمليات العقلية في حل المشكلة  -3

  : المؤشرات الدالة على وجود مشكلة تتطلب عمال عقليا   1- –3

اجهة مشكلة ما، إذا كان لديه هدف ال يمكن شعور الشخص بالفجوة في معلوماته أو أنه في مو -

 .إنجازه أو الوصول إليه بطريقة مباشرة



 

18 
 

إن هذا الهدف المراد تحقيقه تقف دونه صعاب وعقبات تتطلب من الفرد مواصلة االتجاه  -

  ويسمى هذا الموقف حل المشكلة 

صول يمثل الهدف األساسي في وضع فروض وتجريب استراتيجيات أو خطط عقلية ناجحة للو -

 إلى هذه الحلول 

االستخدام األمثل للمبادئ السيكولوجية المتصلة بانتقال أثر التعلم أو التدريب على حل  -

المشكالت، فالتعلم السابق لمادة ما وفهمها يؤثر في تيسير الوصول إلى حلول جديدة لمشكالت 

 . لى حلول خاطئةجديدة، علما أن هناك انتقاال إيجابيا ألثر التعلم وآخر سلبي عندما يصل إ

إن المشكالت التي تحتاج إلى تفكير لحلها تتراوح بين البساطة والتعقيد، وكلما توصل الفرد  -

إلى عدد من الحلول الصحيحة والمبتكرة كان ذلك دليال على دقة فهمه وحسن توظيفه ألنشطته 

هذه الحلول  وقدراته العقلية، ومن ثم يمكننا الحكم على دقة تركيزه وسرعته في الوصول إلى

 .الصحيحة، ويمكننا الحكم على كفاءته العقلية العامة بأنها سوية 

هناك فروق بين المشكالت المحددة بدقة، أي التي يتم الوقوف على جوانبها مهما تعددت  -

والمشكالت التي تفتقر إلى هذا التحديد، أي المشكالت مائعة الحدود غير معروفة المعالم فغالبا 

األول، إلى المشكالت المعلمية والتجريبية وكذلك الميدانية بينما يشيع النوع  ما ينتمي النوع

 مالثاني لدى عامة الناس أو المبتدئين في تخصص ما وفي النوع األول غالبا ما يتوفر لدى القائ

 : بالحل أربعة من المعلومات هي 

  معلومات عن الحالة المبدئية للمشكلة  ·

  ديد الهدفمعلومات عن حالة أو مستوى تح ·

معلومات عن العناصر والميكانيزمات المسموح باستخدامها، وتتضمن كل ما هو  ·

 مسموح به أو التفكير فيه لحل المشكلة 

العناصر التي  أومعلومات عن المعوقات التي تحد من فاعلية هذه النشاطات  ·

 .يتطلبها حل المشكلة 
فغالبا ما يفتقر فيه القائم بالحل إلى أما النوع الثاني من المشكالت وهو نوع ضعيف التحديد، 

األنواع األربع السابقة من المعلومات، ومن ثم يكون التنبؤ بأنه ال يستطيع حل هذه األنواع من 

  .المشكالت

  : التمثيل العقلي للمشكلة -2–3
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تركزت دراسات علماء النفس على طبيعة المشكلة وأثرها على قدرة الشخص على حلها، أما        

ماء المعاصرون فقد تناولوا موضوع حل المشكالت من زوايا عديدة، بما في ذلك عملية التمثيل العل

  .العقلي، كما يسميها علماء النفس المعرفيين ويقصد بها كيف يتم تصور المشكلة وتخليها داخل العقل 

ن الطريقة إن الطريقة إلي تتمثل بها المعلومات مهمة في إيجاد الحل المالئم للمشكلة، ويبدو أ

التي يتم بها تمثيل المعلومات عند حل المشكالت تسير وفقا لنظام صارم الترتيب فمثال مشكلة الدخول 

  .1989سنة  Hayes  إلى الحياة العملية تسير وفق تسلسل نمطي لحل المشكلة كما اقترحه 
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  طبيعة المشكل  الفعل أو العملية المعرفية

  تحديد المشكلة -

 ياتمثيل المشكلة عقل -

 التخطيط -

 انجاز وتنفيذ الخطة -

  

  

 

  تقويم الحل -

  التخرج من الجامعة بعد مرحلة االنتقال في حياة الفرد -

 البد من الحصول على عمل -

 كتابة خالصة السيرة الذاتية ومراجعة سوق العمل -

 التشاور مع األصدقاء للوصول إلى رأي -

 تقديم األوراق للشركات وإجراء المقابالت -

دى في ضوء الحاجات والرغبات مراجعة كل عرض على ح -

 واتخاذ القرار

توظيف هذه المعلومات لحل المشكلة واالحتفاظ بها في الذهن  -

  .لحل مشكلة مستقبلية 

  خطوات التمثيل العقلي لحل المشكلة): 1(رقم جدول

 

  : التمثيل الداخلي وحل المشكالت - 3-3

المعرفية المتضمنة في التمثيل الداخلي أم ركز علماء النفس المعرفين جهودهم لتحديد العمليات        

القليلون منهم فقد أجروا دراسات حديثة ومنظمة بهدف الكشف عن األبنية المعرفية التي تنشط أثناء 

حل المشكلة، وتعتمد النماذج النظرية التي ظهرت في المعلومات المتوفرة في بنية الذاكرة والشبكات 

ال حصر لها ) الذاكرة والشبكات الداللية(دراسة هذين الجانبين الداللية، وذلك ألسباب مهمة هي أن 

  .وألن حل المشكالت يتصل تماما بعوامل التذكر والنسيان

  : نموذج التمثيل الداخلي 1-–3-3

نموذج الشبكة العامة نتيجة الكتشافها بعض  1975سنة  (Eienaladt et Kareer)وضع كل من       

للمشكالت من خالل ممارسة لعبة الشطرنج بصفة خاصة وقد ركزا جوانب سلوك اإلنسان عند حله 

جهودهما على اكتشاف نوع التمثيالت العقلية المتصلة باتجاهات ووجهات السير التي يحرك الالعبون 

قطع الشطرنج وفقا لها، والمواضيع التي تحتملها رقعة الشطرنج، كما ركزا على اكتشاف تمثيالت 

  .المعرفة المعلومات

ل المشكلة يعتمد إلى حد ما على التمثيل الذاتي التابع في الذاكرة، ومن الواضح أن تكوين إن ح

التمثيل الداخلي عمليه نشطة، ووفقا لوجهة النظر هذه فإن عملية التخطيط تشمل عمليات التحليل 

ي األعلى واألدنى والحدين األساسي واألقصى، ويؤيد ذلك ما الحظه الباحثان من أنه عندما يمض
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المبحوث في حل المشكلة يمكنه استخدام نفس عمليات الفحص فمثال إذا ما وضع القطع تصوريا إطار 

التمثيل الداخلي، فهذا معناه أنه كرس عمليات التخطيط التي لديه إلنجاز الحل، ومعناه أنه سيحاول 

لمالحظات تجربة نفس الحل وفقا ألسلوب التحليل كفرض بديل، ويساعدنا ذلك في تفسير إحدى ا

المتصلة بالسلوك اإلنساني في حل المشكالت وهي أن األشخاص يفضلون استخدام خطة أو  

  . استراتيجيه الفحص والعرض ألول وهلة 

عددا من المعايير لتقويم اختبارات حل المشكالت وفقا الفتراضه أن   (John, 1957)وقد اقترح       

 : حظة المباشرة، وتتمثل مقترحات فيما يلي عملية حل المشكالت يجب أن تكون قابلة للمال

يجب البدء بالحد األدنى من المعلومات عن المشكلة، ويطلب من المفحوص أن يضع تصوره  )1

 الخاص المبدئي لحل المشكلة مع أقل قدر ممكن من القيود والمحددات 

 ثقافته يجب أن يتاح للمفحوص استخدام مهاراته ومعلوماته الخاصة أو خبراته التي تميز  )2

يجب أن يكون االختبار مصمما أو جديد الستبعاد أثر األلفة بالمشكالت الشائعة إلى أقل حد  )3

 ممكن 

يجب أن تكون المشكالت التي يتضمنها االختبار حقيقة أو واقعية أو حياتية وليست افتراضية  )4

 أو خيالية 

 :اآلتيةعددا من معايير حل المشكالت تتلخص في النقاط " وكسلر " كما اقترح  )5

لى نحو ممثلة لمشكالت األصل ومشتقة منه ع أن تكون عينة المشكالت التي يتضمنها االختبار )6

 .مالئم ومحدد

 .أن يكون أصل المشكلة ذو أهمية )7

 .أال يكون االختبار مركبا بشكل متعمد مع األخذ بعين االعتبار الشروط األساسية للتعلم )8

 .ة تجديدا واضحاأن تكون شروط أو ظروف تطبيق االختبار محدد )9

أن يتضمن االختبار ما يشير بوضوح إلى أن دقة المفحوص في إتباع إجراءات معينة تؤدي  )10

 .إلى الوصول إلى الحل

زيادة عدد التلميحات أو مؤشرات الحل يمكن أن تستخدم للوقوف على مدى المساعدة التي  )11

 .يتطلبها المفحوص

دم تفسيرا شفاهيا أو كتابيا يمكن في بعض الحاالت أن يطلب من المفحوص أن يق )12

وهنا يجب التأكد من أن هذه التقارير الذاتية ال تؤثر على حل . إلستراتيجيات حل المشكالت

 .المشكالت

 .يمكن الوصول إلى نوعية حل المشكالت من خالل تسجيل إجراءات الحل والحلول ذاتها )13
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يتعين تقنين شروط التمييز بين ظروف جلسات حل المشكالت والمشكالت ذاتها، ومن ثم  )14

 .وظروف إجراء االختبار

 . األخذ بعين االعتبار أثار تغير الحالة النفسية أو الوجدانية للمفحوص أثناء إجراءه لالختبار )15

  .أن يكون االختبار قابال للتطبيق الجماعي بأكبر قدر ممكن حتى يسهل إجراءه عمليا )16

بكة العامة نتيجة الكتشافها نموذج الش 1975سنة  (Eienaladt et Kareer)وضع كل من 

بعض جوانب سلوك اإلنسان عند حله للمشكالت من خالل ممارسة لعبة الشطرنج بصفة خاصة وقد 

ركزا جهودهما على اكتشاف نوع التمثيالت العقلية المتصلة باتجاهات ووجهات السير التي يحرك 

شطرنج، كما ركزا على اكتشاف الالعبون قطع الشطرنج وفقا لها، والمواضيع التي تحتملها رقعة ال

  .تمثيالت المعرفة المعلومات

إن حل المشكلة يعتمد إلى حد ما على التمثيل الذاتي التابع في الذاكرة، ومن الواضح أن تكوين 

التمثيل الداخلي عمليه نشطة، ووفقا لوجهة النظر هذه فإن عملية التخطيط تشمل عمليات التحليل 

ساسي واألقصى، ويؤيد ذلك ما الحظه الباحثان من أنه عندما يمضي األعلى واألدنى والحدين األ

المبحوث في حل المشكلة يمكنه استخدام نفس عمليات الفحص فمثال إذا ما وضع القطع تصوريا إطار 

التمثيل الداخلي، فهذا معناه أنه كرس عمليات التخطيط التي لديه إلنجاز الحل، ومعناه أنه سيحاول 

فقا ألسلوب التحليل كفرض بديل، ويساعدنا ذلك في تفسير إحدى المالحظات تجربة نفس الحل و

المتصلة بالسلوك اإلنساني في حل المشكالت وهي أن األشخاص يفضلون استخدام خطة أو  

  . إستراتيجية الفحص والعرض ألول وهلة

  

  

 : حل المشكلعوامل النشاط العقلي عند  -4

تكون المشكلة قابلة للحل باستخدام إستراتيجية ال  يجب أن: مدى قابلية المشكلة للحل  -4-1

 .تتوقف على محدودية السعة 

يواجه الفرد عند حل المشكالت صعوبات متعددة ومتباينة بسبب محدودية : محدودية السعة  –أ 

  : السعة وتتمثل في 

 الفشل في استخدام المعلومات المتعلقة بالموقف المشكل  -

 صول إلى الحل نسيان المحاوالت المبكرة للو -
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مستوى الخبرة ودرجة المعرفة حيث أن األفراد ذوو الخبرة والمعرفة يكون استيعابهم  -

المشكالت التي تواجهه أيسر بسبب أن مهاراتهم تسمح لهم بحل المشكلة بقليل من الضغط 

  . على سعة وتجهيز المعلومات

حل المشكالت غلى ما على السعة تتوقف فاعلية النشاط العقلي في : الذاكرة العاملة المتاحة –ب 

 .التذكرية المتاحة العاملة 

الصياغة الجيدة للمشكلة تحمل في طياتها إمكانيات إيجاد أو : خصائص الصياغة الجيدة -4-2

 : توليد األفكار، ونقصد بإمكانيات توليد أفكار ما يلي
ر المسبوقة صياغة تدعو األفكار الجديدة واالحتماالت غي :الدعوة لتوليد األفكار  -

 . واإلجراءات غير التقليدية تدعو للتفكير التباعدي

هناك جوانب متعددة للنظر إلى أي  :تحديد الموضوع الذي تحتاج أن تجمع عنه األفكار -

 .مشكلة والصياغة الجيدة المشكلة تحدد أي هذه الجوانب جدير باالهتمام حتى تتجه نحوه

كلمات ومباشرة وفي صلب  7-  5تتعدى  الصياغة الجيدة للمشكلة ال :ملخصة وفعالة -

  .الموضوع وهذا ما يجعلها قابلة للفهم وتنشيط عملية توليد األفكار

الصياغة الجيدة للمشكلة تحدد األطراف المعنية بالمشكلة بذكر شخص أو  :تحديد الملكية -

 . مجموعة من األشخاص
له المفحوص عند قيامه بحل أن تقدم المشكالت للفاحص أكبر قدر ممكن من المعلومات كما يفع -

 ) إستراتيجية الحل(المشكلة 

  

  : معوقات حل المشكلة -5

وتتمثل في اإلستراتيجيات أو المهارات أو السلوكات التي تكف القدرة على التركيز وتوجيه     

  .النشاط لحل المشكالت وتوليد بدائل الحلول وتحويل األفكار إلى أفعال

  :ايليوتتضمن معوقات حل المشكلة م 

 التثبيت على حل معين للمشكلة  -

 الحكم غير الناضج -

 تعميم العادات في غير مواضعها -

 استخدام مناهج غير مناسبة لحل المشكالت -

 االفتقار إلى تنظيم الجهد -
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 المهارات اللغوية الضعيفة  -

 جهود في اإلدراك إلى عدم الدقة -

 

  :المشكلة - مسارات   - أهم إستراتيجيات حل  -6

ل المشكلة ال يعتمد على إستراتيجية واحدة يمكن استخدامها منفردة لتوليد حلول كاملة في إن ح        

كل األوقات، فإن تعلم كيفية استخدام إستراتيجيات متعددة ومختلفة يمكن أن تزود الشخص بتوجهات 

تساعده على حل ما يواجهه من مشكالت عديدة، وتعتبر إستراتيجية تحليل الوسائل والغايات 

)halpern ,2004(،  إستراتيجية العودة من النهاية إلى البداية، إستراتيجية التمثيالت، إستراتيجية

السيد عبد (أهم إستراتيجيات حل المشكلة) تآلف األشتات(التفاكر، إستراتيجية تأليف المختلف

  ).2005الحليم،

 :)halpern ,2004 (إستراتيجية تحليل الوسائل والغايات  -1
لى تقسيم المشكلة إلى مشكالت فرعية عندما يكون طريق التقدم إلى الهدف واضحا وفيها نلجأ إ   

  .وميسرا وبالتالي فهو صعب البلوغ إليه جملة واحدة، وإنما يحتاج إلى خطوات

ويتطلب اختيار واستخدام األهداف الفرعية كإستراتيجية حل المشكلة نوع من التخطيط يسمى    

ة واستخدامها لتحقيق الهدف وهي عملية تقلل المسافة بين القائم بحل إجراء اختيار األهداف الفرعي

المشكلة وبين الهدف الفرعي، مما يمكنه من التحرك نحو الهدف الفرعي األول فالثاني حتى يصل 

وبعد تحديد األهداف الفرعية يتم اختيار أنسب الوسائل لتحقيق . إلى تحقيق الهدف الفرعي النهائي

  .هذه الغايات

تخدم هذه اإلستراتيجية في حل المشكالت الشخصية واالجتماعية واالقتصادية والدفاعية، فمثال وتس

مع ) سنة 40 - 20(نفس هذه اإلستراتيجية تتبع في خطط التنمية االقتصادية على مدى طويل 

تربوية، ( القيام بتحديد أهداف فرعية يتم تحقيقها كل خمس سنوات من خالل أساليب متكاملة

  ).ية، اجتماعيةاقتصاد

 ):halpern ,2004(إستراتيجية العودة من النهاية إلى البداية -2
إذا كانت إستراتيجية تحليل الوسائل والغايات تتطلع إلى األيام، أي إلى السير قدما في تحقيق   

الهدف الفرعي وصوال إلى الهدف النهائي الذي يمثل حال للمشكلة، فإنه في بعض المشكالت يكون 

ل استخدام إستراتيجية تعتمد على التخطيط لعملية العودة من نقطة الهدف النهائي إلى من األفض

  .بداية الوضع الراهن
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ومن أبسط أمثلة هذه اإلستراتيجيات متاهات الورقة والقلم التي يجب على األطفال حلها، 

دا هو الذي ويفترض أن هذه المتاهات لها عدة مسارات تبدأ من نقطة البداية، إال أن مسارا واح

ينتهي إلى نقطة الهدف، ويدرك معظم األطفال أنه يمكنهم أن يقوموا بحل هذه المتاهات حال 

  .من نقطة الهدف النهائي رجوعا إلى نقطة البداية صحيحا، وبطريقة أسرع إذا بدؤو

وتستخدم هذه اإلستراتيجية عندما يكون عدد المسارات من نقطة الهدف إلى البداية أقل من    

 .د المسارات من نقطة البداية إلى الهدفعد

  :التمثيالت - 3 

سؤاال إلى عدد كبير من علماء  1980(m , guck et k .holyock)وجهت الباحثتان   

  :الفيزياء وعلوم الحياة والرياضيات ونص هذا السؤال

 ؟من أين تحصل على األفكار الجديدة التي يتم بها حل المشكالت العلمية التي تواجهها -

كانت اإلجابة أنهم يحصلون على األفكار الجديدة لحل المشكالت العلمية التي تواجههم من و

التعرف على أوجه التماثل والتشابه بين هذه المشكالت والمشكالت التي يتم حلها في مختلف 

  .التخصصات العلمية األخرى

هو أن يتم إدراك صلة وذلك من خالل مالحظة نوع التماثل أو التشابه بين موقفين أي أن المهم 

  .بين المشكلة السابقة والمشكلة الحالية

قدمت لعدد من المشاركين مشكلة أطلق عليها اسم المشكلة العسكرية، حيث قدمت على أنها      

قصة، والمطلوب تذكر أكبر قدر من تفاصيلها وتتمثل هذه القصة في أن قائدا عسكريا أراد 

إحدى الدول الصغيرة مع العلم بوجود طرق كثيرة متفرعة  االستيالء على قلعة حصينة تقع وسط

إال أن كل هذه الطرق تم تلغيمها لهذا فإنه رغم إمكان مرور . من هذه القلعة متجهة إلى الخارج

مجموعات صغيرة من الجنود عبر هذه الطرق الضيقة بأمان فإن مرور القوة الكبيرة الضاربة بهذا 

م لهذا فإن الهجوم الشامل على هذه القلعة غير ممكن، وقد حاول الطريق يؤدي إلى انفجار األلغا

القائد التفكير في حل أمثل يمكنه من االستيالء على القلعة بأقل خسائر يمكنه وتمثل حل القائد لهذه 

المشكلة في تقسيم جيشه إلى مجموعات صغيرة، وإرسال كل مجموعة إلى الطريق من طريق 

  .وعات في القلعة في وقت واحدمختلف، بحيث تلتقي كل المجم

وبعد تقديم هذه القصة واختبار تذكر المشاركين لها، قدمت الباحثتان للمشاركين مشكلة سبق      

وتمت صياغة المشكلة على النحو . محاولة حلها حال مالئما) dunker،1945"(دونكر"أن صاغها 

  ):157،159 ،2005السيد عبد الحليم، (اآلتي 

يب والمطلوب منك عالج مريض مصاب بورم سرطاني في المعدة، وأنك ال تصور أنك طب    

تستطيع إجراء حراجة نظرا لشدة المرض، ولكنه إذا لم يتم  تحطيم الورم بطريقة أو بأخرى فإن 
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في تحطيم هذا الورم، إال أن ثمة مشكلة تتمثل في ) x(المريض سيموت، ويمكنك أن تستخدم أشعة

ستخدمة مكثفة بطريقة تكفي للقضاء على الورم فإنها ستقوم في نفس الوقت أنه إذا كانت األشعة الم

الذي تحطم فيه الورم بتحطيم خاليا أخرى صحيحة أثناء مرورها على الورم، أما إذا استخدمت 

  .بدرجة أقل كثافة فإنها ستحافظ على األنسجة السليمة وال تكون كافية لتحطيم الورم) x(أشعة 

فإن مجموعة واحدة من اإلشعاع لن تكون من القوة بحيث تستطيع تحطيم وفي هذه الحالة    

الورم، إال أنه عندما يتم توجيهها كلها بحيث تلتقي في نقطة واحدة في الجسم هي موضع الورم، 

  .السليمة التي مرت بها األنسجةستكون من القوة بحيث تحطم هذا الورم دون أن تحطم 

، وكانت النتيجة أن )x(في عالج بعض حاالت السرطان بأشعة  وتستخدم هذه الطريقة اآلن     

من المشاركين توصلوا إلى الحل الصحيح لمشكلة اإلشعاع من خالل االستفادة من حل  75%

المشكلة العسكرية، وذلك بمقارنة األشخاص الذين لم تعرض عليهم المشكلة العسكرية وحلها 

  .فقط  %10والذين كانت إجاباتهم الصحيحة 

هذا يعني أن التنبيه إلى إجراء مماثل يزيد من إمكان التوصل إلى حل مالئم للمشكلة وتعد المماثلة و

  .أساسا لكثير من االختراعات

  

 :التفاكر -5

طريقة لحل المشكالت في   )osborn. 1963(يعتبر أسلوب التفاكر كما اقترحه أوزبورن       

لتي تمثل مقترحات لحل المشكلة في مناخ خال من جماعة صغيرة من خالل تبادل التنبيه باألفكار ا

النقد، إال أنه تبين أن هذا األسلوب له فائدة كبيرة عندما يستخدمه األفراد لتوليد حلول أو مسارات 

  .جديدة لحل المشكالت، مع تعليق األحكام النقدية والتقويم إلى مرحلة نهائية مستقلة

د من الحلول الممكنة، ويتم تشجيع األشخاص على ويهدف هذا األسلوب إلى إنتاج أكبر عد    

تسجيل أكبر عدد من األفكار أو المقترحات التي تخطر على بالهم مهما كانت غربية، أو غير 

  .مألوفة أو خيالية بل حتى إذا كانت تبدو سخيفة أو غربية أو غير عملية

أكبر عدد من األفكار زاد أنه كلما أمكن إنتاج : والمبدأ األساسي الذي يحكم هذا األسلوب هو

  .احتمال ظهور أفكار جديدة تمثل حال   مالئما وفعاال للمشكلة

  ):تآلف األشتات(تأليف المختلف  -6

وكلمة تأليف المختلف في أصلها اليوناني ) gordon  ,1961(ابتكر هذا األسلوب جوردن     

أمكن اإلفادة من هذا  توحي بجمع أو توليف العناصر التي تبدو في الظاهر غير مترابطة، وقد
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األسلوب في عدة مجاالت تربوية وصناعية واجتماعية، مما جعله أسلوبا متميزا في توليد أفكار 

 .      وحلول جديدة

 

   : خالصة

تناول هذا الفصل عملية حل المشكلة  من حيث تعريفها فحل المشكلة هو أحد مهارات التفكير       

لمعرفيين بأن حل المشكلة هو الذكاء ، فيروق بين األفراد في العليا ويتفق أغلب علماء النفس ا

  .مستويات ذكاءهم بمدى قدرتهم على حل المشكالت

ومحددات حل المشكلة، ومراحل حل المشكلة التي تختلف باختالف درجة تعقيد المشكلة، والعمليات      

المشكلة التي نعتبرها جملة من العقلية عند حل المشكلة، ومعوقات حل المشكلة، أهم استراتيجيات حل 

العمليات المعرفية التي تختلف من طالب إلى أخر فنجد فروقا في اإلستراتيجيات التي يستخدمها 

الطالب في حل المشكلة وكذلك فروقا في الوقت الذي يستغرقه كل الطالب لحل المشكلة لذلك فتعلم 

في حل المشكالت، وحل المشكالت في حد إستراتيجيات حل المشكلة يؤدي إلى تحسين مهارة األفراد 

  .ذاته يعتبر مسارات تساعد على تحقيق الصحة النفسية والجسمية وعلى النمو الذاتي

  



 

  

  

  

 :الفصل الثالث

  التفكير المنطقي 

  

  تمهيد 

  تعريف .1

 المنطقي التفكير .2

 البحث والمنطق إجابة سؤال لماذا .3

 المساءلة للتفكير .4

 ير المنطقيبديهيات التي يقوم عليها التفكال .5

 خطوات التفكير المنطقي ومكوناته .6

 )التعميمات والنظريات(نواتج التفكير المنطقي .7

  خالصة
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  :تمهيد

تعتبر استراتيجيات حل المشكلة باختالفها حل للمشكلة بأعمال التفكير، وتوظيف المعلومات والذاكرة    

المشكلة فالتوظيف الصحيح للمعطيات إليجاد حلول فعملية التفكير وسيرورتها مهمة جدا في حل 

  .والملمحات يعتمد على عملية التفكير قد خصصته في هذه الدراسة بنمط التفكير المنطقي

 : تعريف التفكير -1
  :وردت العديد من تعاريف التفكير نذكر منها    

كنه التفكير هو أحد األنشطة العقلية المعرفية، والمظهر األساسي المميز لإلنسان والذي يم   

الزيات، (من تجاوز الصعاب وتحقيق األهداف وحل معظم المشكالت التي تواجهه بسيطها ومعقدها

  ) .179، ص 2001فتحي، 

أن التفكير هو أي نشاط العقلي البشري  يستهدف حل المشكالت، أن التفكير هو ما يحدث 

حلة المعطيات إلى عندما يحاول الفرد حل المشكلة، حيث ينتج عنه ذلك سلوك يحرك الفرد من مر

 .مرحلة الهدف

على نفس المعنى،  (Carlson, 1993)  كما يؤكد (Mayer, 1992) ويرى      

حيث يعرفان التفكير بأنه نشاط عقلي داخلي يمكن االستدالل عليه من السلوك الظاهر، وهو يمكننا من 

ة عامة هو حل المشكالت إدراك المعلومات وتوليفها وتصنيفها ومعالجتها وأن الهدف من التفكير بصف

   .سواء كانت بسيطة أو معقدة

،(Ettinger, 1994 (ويذكر      

أن التفكير هو مجموعة العمليات الداخلية التي تتجه مباشرة لحل المشكلة من خالل معالجة الرموز 

  .والمفاهيم وأنه العملية التي تمكننا من إعطاء معنى لمدركاتنا

إعادة تنظيم المدركات الحسية والمفاهيم والدوافع والعادات والتفكير هو المعالجة العقلية و

والقواعد وقد يكون التفكير منطقيا حيث يتم إجراء عقلي معين يبدأ من المعلومات المعطاة ويؤدي إلى 

  .استنتاجات جديدة تسند على قواعد واضحة

  (M. Ckeachee, S. Doyle, 1970) 

 : تعريف التفكير المنطقي -2
 .ير الذي نمارسه عندما نحاول أن نتبين األسباب والعلل التي تكمن وراء األشياءوهو التفك    

ونفكر منطقيا عندمانريد معرفة نتائج ما قد نقوم به من  والمنطق هو العلم الذي يدرس مبادئ التفكير،



 

29 
 

صحة أعمال، ولكنه أكثر من مجرد تحديد األسباب والنتائج أنه يعني الحصول على أدلة تؤيد أو تثبت 

  .وجهة نظرك أو تنفيذها

إن التفكير المنطقي يقوم على األدلة، أنه نوع من التفكير الذي يساعدنا على الوصول إلى      

  .أفضل إجابة لألسئلة التي نسألها أو المشكالت التي نحاول أن نجد لها حل

  ألشياءإن الصفة األساسية للتفكير المنطقي أنه يعتمد على التعليل لفهم واستيعاب ا  

والتعليل يعد خطوة في طريق القياس، ويالحظ وجود سبب لفهم األمور وذلك عن طريق ربط 

  ).2009العبسي مصطفى،(، )أوالمعطيات بنتائجها(األشياء بعللها 

 : تحديد التفكير - 

إننا نحدد تفكيرنا ونبدأ هذا النوع من النشاط العقلي الذي نضطر إلى ممارسته من حين       

فنحصر تفكيرنا في مجال واحد، ونبتعد عن تشتت األفكار وكثرتها، أننا في هذه الوظيفة إلى آخر، 

نكون واضحي التفكير ومنظمين، وهذا النوع من التفكير الذي نقوم به كلما جد إلينا سؤال يتطلب إجابة 

إلى درجة  أو مشكلة تحتاج إلى حل، أو فرد ما يجب أن يتخذ قرار وبذلك نكون قد دققنا معنى التفكير

  .كبيرة، وهذا النوع من التفكير هو موضوعنا

فهناك طرق مختلفة في اإلجابة عن األسئلة أو معالجة المشكالت وحينما تتذكر األيام      

الماضية الجميلة الخالية من المشكالت فقد تلجأ إلى أسلوب المحاولة والخطأ، وتظل متابعا له حتى حين 

د ال تجد لها حال وتيأس منها، وقد تقلق ويملؤك الغيظ وأخيرا تتخذ من تحل المشكلة التي تواجهك، وق

أو كما (كلمة أخيك الصغير إشارة إلى الطريق الصحيح، وقد تتخذ قرارك بناء على عامل العشوائية 

بأن تقذف بقطعة نقود لتختار الحل، وأنت في غنى عن كل المحاوالت السابقة ) يقول العامة المصادفة

  .تإذا استخدم

 : المنطق والتفكير المنطقي - 

إن التفكير الواضح يساعد كثيرا على هذا األمر فإذا عرفت أن تفكر تفكيرا منطقي فإنك      

تستطيع أن تضع خططا أفضل فيما يتعلق بالمهنة التي سوف تشغلها والحياة األسرية التي تود 

  .الحصول عليها

يسير في حلقة مفرغة، ثم إنك تصبح مواطنا  إذا لم تفكر تفكيرا منطقيا فإن تفكيرك سوف    

صالحا إذا تعلمت كيف تفكر تفكيرا منطقيا، إن ديمقراطيتنا ينهض بأعبائها جميع األفراد الذين هم 

  .متعاونين يحلون مشكالتهم ويضعون القرارات المتعلقة بمستقبل البالد 
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القرارات والمشكالت ليست  إن التفكير المنطقي يعاونك على أن تقوم بنصيبك بحكمة، وهذه   

سهلة، هل من الضروري أن تندفع حينما يتطلب الموقف التروي ؟ وهل من الضروري أن تتروى إذا 

  كنا نريد االندفاع ؟ 

لمعالجة اختالف  مكيف نحافظ على حرياتنا دون أن يفسدها الناس ؟ وما هو السبيل األقو    

  اآلراء في األمور الهامة ؟ 

كر تفكيرا منطقيا فإنك تكون في موقف أفضل من حيث قيامك بواجبك كمواطن، إذا كنت تف    

  .إن التفكير المنطقي يحسن مستوى إجاباتنا وحاولنا للمشكالت 

  

   البحث والمنطق إجابة سؤال لماذا؟. 3 

إن التفكير غير المنطقي هو حفظ المعلومات بحيث نعتبر أن الحقائق حتمية وصادقة مائة      

  :وهنا نحن نلغي النسبية؛ فحفظ الحقائق كما يقول. بالمائة

أخرى يمكن    R,Phllipis فإذا لم تكن المعرفة المكتسبة مرتبطة بمعرفة» ! هو نهاية ميتة«    

إنها قدرة العقل البشري في ! فإن قيمتها محدودة; تطبيقها في حل المشكالت والمواقف جديدة

  . ظمة من العالقات التي تفصل اإلنسان عن الحيوانالوصول إلى ما وراء الحفظ وفي خلق أن

  فما هي طبيعة هذه األنظمة من العالقات ؟ وكيف نالحظها ؟      

لقد قضى جان بياجي حياته كلها محاوال اإلجابة عن هذه  التساؤالت، وبعد سنين من البحث     

هذه األبحاث هي األكثر  منفردا ومع زمالءه أنتج أكثر من خمسين كتابا ومئات المقاالت وكانت

   . تماسكا كماال حول تطور التفكير اإلنساني

)1982virginia Johnsan ,( فصي الدماغ اإلنساني كنصفين متماثلين لثمرة  وصف وقد

الجسم الجاسئ، ففصا الدماغ يؤديان وظائف مختلفة  تربطهما حزمة من األلياف تسمى الجوز

مركز للوظائف المجردة، والشكلية والمستقيمة والتحليلية فهو ولكنها متكاملة، فالفص األيسر يعتبر 

وفيه تأخذ العمليات المنطقية ) أو الدماغ المنطقي(سيد البيانات أو مركز المنطق في الدماغ 

والتعليل الرياضي مكانها، كما أنه مكان وجود مركز اللغة، وهو المكان الذي نسمع به أنفسنا 

  .ونحن نفكر

األيمن مركز العمليات الحدسية والرسومية والفراغية وغير اللفظية و الروحية  ويعتبر الفص     

وربما يتشابه مع الذكاء اإلبداعي، . فهو المكان الذي يعمل أثناء النوم و به نرى األحالم في عقولنا

  ).وقد يشابه عقل بيكاسو(فالفص األيسر هو سيد البيانات من العقل، بينما األيمن هو مركز الفن

فإن شيفرة التشغيل التي يستخدمها  ).Betty Edwardy 1979(وحسب ما أوردت باتي أدواردز 

الدماغ األيمن سريعة وكلية وفراغية وإدراكية، بالرغم من أن شيفرة التشغيل مختلفة من األيسر إلى 
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دماغ األيسر الدماغ األيمن إال أنها متشابهة من حيث التعقيد لشيفرة الدماغ األيسر التحليلة، وفصا ال

واأليمن يتناقالن المعلومات من خالل الجسم الجاسئ، حيث يتعاونان ويعمالن معا كل يساهم حسب 

وظيفته المتخصصة وأحيانا يبدو وكأن واحد منهما هو المسيطر، واآلخر بشكل أو بأخر يظهر وكأنه 

  )Tony Buzan، 1974( وقد الحظ توني بوزان. ال يعمل

األيسر نشطا يكون الفص األيمن بوضع راحة أو وضع موجة ألفا، وقد بأنه عندما يكون الفص 

وجدت باتي أدواردز بروفيسورت األدب بأن البالغين في المجتمع يعانون من صعوبة بالغة في 

التحول إلى الفص األيمن عندما يحاولون الرسم، ويبدو أن الفص األيسر يأخذ بالعمل بدال عنه، 

وسيطرة التعلم المعتمد على  ، "Spatial Education" ة الفراغيةوعزت السبب إلى نقص التربي

بالقول بأننا نحتاج ألن ، )Tony Buzan، 1974( علق بوزان. الدماغ األيسر في المدارس

به  ،"  Synergistic effect" نركز على تطوير طرفي الدماغ معا، وعندما يحدث أثر تداؤبي

ويتعرض الفرد  ،)4.3- 2000لمومني عبد اهللا إبراهيم،ا(يتحسن األداء العقلي في جميع جوانبه

، التي يتعرض لها في طفولته األولىإلى نقص في نمو تفكيره المنطقي نتيجة العديد من العوامل 

فنمو الطفل في بيئة فقيرة من حيث المثيرات الحسية، وعدم توفير العذاء . وأكثرها عوامل بيئيية 

بية المنزلية والمدرسية المناسبة لسنه كلها عوامل تؤدي به إلى الصحي له، وكذلك عدم تمتعه بالتر

   .)R.Mucchielli.1955 ( أن إضطراب في نمو تفكيره المنطقي

 

  : المساءلة للتفكير - 4

أن طرح األسئلة في مشروع معين أو حل مشكلة معينة يؤدي إلى تنمية التفكير عند  األفراد؛      

  ة ثالث سنوات تمت مقارنة أطفالففي مشروع بحث دراسة مطول لمد

بأطفال في صفوف نظامية ) مجموعة تجريبية (في صفوف تخضع لبرنامج أنشطة نمائية 

، فأظهر أطفال المجموعة التجريبية تقدما في تطور تفكيرهم المنطقي وكذلك في )مجموعة ضابطة(

تبين أنهم غالبا ). بطةالمجموعة الضا(طرائق حل المشكلة، وفي عملية استبيان الصفوف النظامية 

بالرغم من وجود بعض األدوات المتطورة في ) المحاضرة، المناقشة(ما يستخدمون طرق تقليدية 

  .هذه الصفوف

ما الذي سبب وجود الفروق في النمو بين أطفال المعلمين الذين يستخدمون منحى األنشطة      

  تعلم أخرى؟النمائية، وأطفال المعلمين الذين يستخدمون إستراتيجيات 

معلمو الصفوف الذين يستخدمون منحى األنشطة النمائية يعرفون األساس البحثي النمائي لهذا  -

ولذلك هم قادرون على اتخاذ القرارات التربوية ومن الممكن وجود ثالث فرضيات تسهم . المنحى

  :في وجود فروق في النمو بين األطفال
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  .ويعتمدون على البحثالمعلمون يعتمدون على التشخيص والمساءلة  -1

 .يسمح لألطفال أن يختاروا أنشطتهم -2

  .الوسائل المستخدمة وجدت خصيصا لتطوير األبنية العقلية -3

هناك قليل جدا من المساءلة واألشراف، وفي غرفة ) عدم التدخل(ففي غرفة صف النوع األول 

ز على المحتوى يمكن أن يوجه المعلم أسئلة ولكنها عادة ترك) التجربية(صف النوع الثاني 

وإجابات محددة ومتبوعة بالتعزيز حيث يتوقع أيضا أن يعطي األطفال إجابة محددة ويستحقوا 

  .المديح لذلك

) ،2000 Dale R,Philips (             

  : تحديد ما يمكن أن تسأل -

إن الهدف األساسي من األسئلة هو مساعدة الطالب على التفاعل مع األدوات والتفكير بنشاط 

  :ب أن يراعي   المعلم أشياء عديدة عندما يكون سؤاالويج

  ماهي الخبرات من حيث المواد ؟ - 1

 ماهي المستويات النمائية التي يمكن أن تكون متوفرة ؟ - 2

 أين هو الطالب اآلن ؟ - 3

  :أخطاء في التفكير المنطقي -

لمادية مع يكرر الطالب هذه األنواع من األخطاء دائما فهم يخطئون بوضع العالقات بين األشياء ا

وهذا يرجع إلى مستوى نمو التفكير لديهم، ويشير البحث إلى أن . بعضها البعض منطقيا و فراغيا

  .إعطاء الطلبة اإلجابات الصحيحة للمشكالت المنطقية ليس له أي أثر إيجابي

)2000 Dale  R,Philips(   

      

  : البديهيات التي يقوم عليها التفكير المنطقي.5
  

وضع السؤال : الوصول إلى عملية فكرية واحدة صحيحة دون استخدام للمفاهيم مثلال يمكن      

عرض قواعد استخدام  -قبل كل شيء–لذا ينبغي .وما شابه ذلك ...اإلجابة عنه، االستنتاج، الشرح

  .عرض استخدام المفاهيم - بل كل شيءق–المفاهيم، عند ذلك ينبغي 

تبعا لقواعد المنطق التطبيقي أو المنطق النظري  استخدامهاة يعني االستخدام الصحيح للمفاهيم معرف   

المعطى بنجاح، إن مراعاة قواعد األخير يعد أساس للتفكير  في أي موقف مشكل وحل ذلك الموقف و

  .المنطقي، وقبل أن نعرض هذه القواعد يجب معرفة ما هو الحد
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  : الحد 

حيث يوضح اللفظ السمة   "إنسان"ل لفظ لفظ يعرب عن مفهوم موضوع ما وعلى سبيل المثا    

المحددة التي تميز موضوعا ما عن باقي الموضوعات األخرى كلها، هذا النوع من الميزات يدعى 

  . سمة خاصة

ويتكون المفهوم من التعريف اإلشارة و التعريف اللفظي ونعني بالتعريف باإلشارة تعريف السمة 

  )  .....،رجال،راشديننساء( المعينة   مثال  نعرف أناس معينين

وهي إيضاح لمعنى لفظ  ما،معنى أو داللة اللفظ غير الذائع بعد،في ضوء ألفاظ  :اللفظية التعريف

  .أخرى

واأللفاظ  التي تساعد على شرح و إيضاح معنى المفهوم تدعى ألفاظا معرفة وال وجود لنشاط     

  ).الكلمات(فكري دون استخدام لأللفاظ 

  التفكير؟     كيف نصف المنطقية 

يجب امتالك المعرفة كما لو أن أكثر ما يعترضنا هي مواقف مشكلة مرتبطة باستخدام     

  .،ومعرفة القواعد التي تستدعي تذليل المشكالت بصورة ناجحة)كلمات،مفاهيم(المصطلحات

  :سنتوقف حاليا عند بعض هذه األنواع من المواقف

  

  عندما ال يفهمونكم: األولـ الموقف 

فيها قابال للفهم،بسبب عدم وضوح  اإلنسانيتلخص جوهر هذا الموقف في الحالة التي ال يكون      

 اإلجابات أثناءيحدث  وهذا ما إثباتهالموضوع الذي يدور حوله الحديث بالنسبة له او غموض ما يريد 

 يمكن ان وال.رات والنقاشاتاالطالب وفي حاالت مختلفة من الحو أعمالاالمتحانات وفي  أسئلةعن 

لم يتم التحقق من صحة استخدام المفاهيم الرئيسية ،وان التفكير  إذانبرهن على صحة موقف محدد 

  .المنطقي محال بدون هذا 

خاصة في أعمال القضاء ضروري جدا بصورة عامة وفي كل ) المفاهيم(إن  التحقق من األلفاظ     

خاص منها فالحكم يجب أن يمتلك تعاريف  مكان ، حيث تمتلك الكلمات منزلتها ، إضافة إلى وزن

  .عاريف واضحة وجلية  لهذا التعريفواضحة وجلية يعرفون أو ال يعرفون فالحكم يجب أن يمتلك ت

  

  غموض موضوع االستدالل: الموقف الثاني - 
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يذكرنا هذا الموقف بما يمر معنا في حياتنا اليومية ، وخاصة عندما يهدى إلينا أو نبتاع بضاعة     

عندما يدور الحديث حول ) االستدالل(غلفة ومزينة ، يحدث مثل هذا األمر بصورة مشابهة التفكير م

والحكم على الموضوع الذي لم يعرف بشكل دقيق وكاف هو . موضوع ما غامض، دون التعريف به 

، لكن  وفي الحقيقة تبقى األحكام بال معنى غير أنها قد تكون مفهومة كما يبدو لنا) قط في كيس(على 

  ؟ ...فقط كما يبدو لنا 

ينحصر األمر بأن الحكم هو نسبة إلى لفظ واحد، يشير إلى موضوع، وإلى معنى شائع للفظ آخر     

والذي يبرز الصفة أو العالقة، والمعنى الذائع أيضا، ويمكن التقويم فقط وفقا لذيوع  ألفاظ الحكم كلها 

ى الذي نريد إثباته مبهما، ونفهمه بشكل سيئ ، عندئذ إن كان المعن. من حيث أنها صادقة أو كاذبة 

  .نخلص إلى الحكم وهذا يعني صادق أو كاذب بل إلى تعبير بال معنى ليس  صادقا أو كاذبا

  

  عدم توافق التعريف الواضح وسياق النص:الموقف الثالث - 

الواضح المفهوم مع غالبا ما يعكس هذا الموقف الواقعة التي تبين مكانة عدم توافق التعريف      

هو جملة التعابير :، وعلى هذا فإن نص اللفظ )سياق اللفظ(سياق النص، والذي نلتقي من خالله مع 

الحقيقية والتي تدخل اللفظ ضمنها وتنوب عنه، وعلى سبيل المثال كما هو الحال في أعمال الطالب 

  .الخ...سؤال امتحاني عامة وطالب الدراسات العليا، في المحاضرة، المقالة، الجواب عن 

يبزر عدم التوافق في حالة إذا عمدنا حقيقة إلى استخدام التعريف الواضح للفظ يصبح كاذبا وبال    

  .العتبار ولدرجة ما قاعدة التوافقمعنى، لذا يجب األخذ بعين ا

  

  االختيار الخاطئ للتعريف: الموقف الرابع - 

الزم اختيار تعريف، لكن ما هو التعبير المقبول؟ وما يظهر مثل هذا الموقف، عندما يكون من ال     

التعريف الذي يجب تجنبه في حال عدم المعرفة ، كيف نقدم بصورة صحيحة هذا الموقف؟ مرارا قد 

يتم تناول تعابير قد ال تعد تعاريف، وهكذا على سبيل المثال التعاريف التي تأخذ طابع الحكم والتي 

تمثل مصطلحات  "ب"و" أ"حيث " ب"هي " أ"عادة فإن الصورة التالية تشابه التعريف من حيث الشكل 

تمثل مصطلحات تحمل لبسا، وأكثر من ذلك ، "أهي ب"التعريف من حيث الشكل عادة فإن الصورة 

الخاطئ لعبارات الكالسيكيين في العلوم وينحصر األمر هنا في إن  لعل اللبس مرتبط باالستخدام

، فالعبارة الحاصلة ال توضح إذا قبلنا بعضا منها في التعريف صادقة، لكنالتعابير ذاتها تعد حقائق 

  .ون التفكير المنطقي، ويغدو خاطئاالتعريف وبذلك يك

هي صادقة ال يتوافق مع السياق العلمي " أهي ب"إن عبارة اإلنسان حيوان هي عبارة من نموذج     

  .وبما تحدثا عنه سابقا" إنسان"و" حيوان"اللفظي 
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  .من أجل التعريف"ب"هي " أ"ر صيغة من المستبعد قبول كل تعابي أصبح

  

  عدم الدقة في استخالص التعريف الواضح من سياق النص :الموقف الخامس - 

هنا نتكلم عن ضرورة التمييز بين التعريف والحكم ، من حيث أن التعاريف تقبل فقط التعابير التي     

ا بالدرجة نفسها بالنسبة لقواعد الحكم مع أن التعاريف مرتبطة تستجيب لقواعد التعريف، ال تستجيب أبد

باألحكام، ويجب استخدام هذا الشرط بحذف من أجل غايات كشف التعريف الواضح من سياق النص 

المفهوم، لكن كيف يتم ذلك ؟ لهذا الغرض يمكن استخالص تعريف واضح من خالل الكشف عن سمته 

  ما هي السمة المميزة ؟ عريف الواضح للمفهوم المعطىالمميزة التي تعد سمة معرفة للت

  

  الصعوبات في اختيار السمة المعرفة : الموقف السادس - 

من المتعذر التفكير بصورة منطقية إذا لم نستطع على األقل التوصل إلى الحلول المناسبة لهذا    

اختيار السمة  إن. خاصةالموقف وهذا ما نصادفه في أعمال الطلبة عامة وطالب الدراسات العليا 

تبقى غير واضحة، لذا نختار  المعرفة في مثل هذه الحاالت يكون بمقتضى أسباب ذاتية محضة ولذلك

  . السمة المعرفة تعريفا مختصا
  

  التعقيد غير المسوغ للتعريف أو التعريف المبسط : الموقف السابع - 

، وال مبرر لتعقيد التعريف ألنه يصبح  التعريف األكثر تعقيدا هو التعريف الذي يفهم بصعوبة    

أكثر صعوبة وال يلبي جل المسألة المطروحة، عندما يكون الحل ممكنا باستخدام تعريف بسيط 

   .بمتقضى أسباب منطقية منهجية علمية وما شابه ذلك من الصفات

  

  اللبس في اختالف وتطابق األلفاظ: الموقف الثامن - 

يعبران عن مفهوم واحد، أي لهما تعريفان متماثالن وخالفا ذلك فهما  يعد اللفظان متطابقان عندما   

  .مختلفان

نلتقي هذا الموقف مثال فيما يتعلق بلفظي المادة والمادي، وقد يؤكد لك من يناقشك أن هذين األسمين    

ن غير متطابقين وأن  األول اسم والثاني صفة له ، ولكن لهما نفس التعريف فهما مفهومان متماثال

أيضا ، ومع أن اللفظين مختلفان بالكلمات ، ويجب على القارئ أن يكون على قدر كبير من االنتباه 

  .بصدد نتائج المترادفات، من أجل تحاشي الحل غير المتبصر لهذا السؤال

  

  االستبدال غير الواضح للمفاهيم : الموقف التاسع - 
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عندما تستخدم المفاهيم االشراطية في : يظهر هذا الموقف من كثيرا في مثل هذه الوقائع    

االستدالالت والتي تكون في معاني قريبة لدرجة ما عندئذ يحدث االنتقال من معنى األول إلى اآلخر 

بعيدا عن نقطة البداية أي حدثت  ببساطة فالكلمة هي ذاتها في المعنى اآلخر إذن فاالستدالل ذهب

تعريف الواضح والالزم للمفهوم أي عدم مراعاتها يساعد ظاهرة استبدال المفاهيم حيث أن اإلخالل بال

  .هذه الظاهرة بشكل قوي

  

  اإلفراط في التعريف : الموقف العاشر - 

ينحدر هذا الموقف من عدم معرفة الكم األمثل والعدد الكافي للتعاريف التي يجب استخدامها في هذا    

يجب : م التعريف هناك وجهة نظر مفادها العمل أو ذاك إضافة إلى جهل الشيء الذي يحدد أمثلية ك

إيراد كل التعاريف المعدة من قبل مؤلفين مختلفين، تغدو التعاريف كلها فضال عن التعريف المصطفى 

من قبل المؤلف عرضه للنقد أحيانا، ألن الكم الكبير من التعاريف المقدمة هي تعاريف غير فعالة بل 

  ).1999أ، بتروف،. (عمل المعطىأن هذه التعاريف زائدة وغير مناسبة لل

  

 : خطوات التفكير المنطقي ومكوناته -6
أن تقوم التفكير المنطقي على ) مايتضمنه(التفكير الواضح ليس سهال دائما لذا معرفة عناصر 

  .من عادات تفكيرك المنطقي

إننا نسأل  التفكير المنطقي نوع من المحادثة التي نقوم بها مع أنفسنا، :الدقة في استخدام اللغة -

هل (أنفسنا ونبحث عن إجابات ونقارن فنستخدم األلفاظ وبدونها ال نستطيع أن نفكر تفكيرا منطقيا 

وبدون هذه األلفاظ ال نستطيع وضع خطة منطقية لما ...) تدرس اللغة الفرنسية إجباريا أم اختياريا

هذه األفكار لبنات التفكير  يمكن القول أن. نفعله في المقابلة الشخصية األولى للتقدم إلى وظيفة

  . المنطقي فعلينا معرفة مادة البناء التي نستخدمها

والمشاعر أو دالالتها وهي تسهل أمور الحياة،  راأللفاظ رموز األشياء واألفكا: صياغة األلفاظ -

ة، ولكن المشكلة أن األفراد لم يضعوا ألفاظا جديدة على ما يقابلونه من أشياء جديد. منذ قديم الحياة

كثيرة يدل الواحد منها على أكثر من شيء  ظفكانوا عادة يلجئون إلى األلفاظ القديمة، فنجد األلفا

ويتضح معنى . ومعاني متعددة وكثيرة ال تستطيع حصرها مما يوقعنا في المشكالت ) منزل، يد(

حبه يحدد األلفاظ من خالل النص الذي ترد فيه، فالنص هو الدليل والجانب غير اللفظي الذي يصا

 .بدقة ما نقصد باللفظ 
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ال يحدد النص معنى هذه األلفاظ فهي مشتركة وتنتقل من معنى إلى آخر دون  :المشتركةاأللفاظ  -

شخصين متساويين قد يكون في القدرة ) لفظ متساوي(أن نشعر بهذا االنتقال فتجعل تفكيرنا مشوشا 

  .الخ...العقلية، الطول، 

أللفاظ ال معنى لها فلفظ األمانة، الديمقراطية، وغيرها ال نستطيع ال يعني أن هذه ا: ما نفعل  

  .االستغناء عنها 

 . إذا لم نستطع اإلجابة عنها فإنه يصبح من الصعب أن نفكر تفكيرا منطقيا: ما المقصود بها  

األلفاظ المشتركة تدل على أكثر من معنى، هناك نوع آخر من األلفاظ يمكن  :األلفاظ المبهمة  -

مثل (يضل تفكيرنا إذا لم نحدر منه وهي األلفاظ المبهمة، وهي تدل على نوع من الكيف ان 

فهي ألفاظ مبهمة إذا لم يكن هناك اتفاق عام ... التي تتصف به األشياء بدرجة ما ) الطول، الوزن

 .على الدرجة التي توجد بها الصفة في الشيء حتى يمكن أن نصفه بها

فالبطل الذي يقطع ميل في أربع دقائق تقريبا هو سريع ) يعسر(ومن أوضح األمثلة لفظ  

ومعظمنا يرى أنه سريع لوصوله إلى هذا الحد، ومن يقطع المسافة في إثنا عشر دقيقة ليس سريعا، أنه 

 .ال يوجد فروق واضح بين السريع والبطيء 

للخطأ ومن الطبيعي اللفظ المبهم هو الذي يعني شيئا واحدا ولكنه شيء غير واضح وقابل  :الذكاء  -

مثال أنه يعني في المنجد السريع اللفظة ) ذكي(أن يكون لفظ ما مشتركا ومبهما في وقت واحد فلفظ 

ولكن سواء قصدنا به المعنى األول  ،)مشترك(لع أكثر من معنى ...الرائحة   الساطع –في الفهم 

قدار الفطنة أو الفهم التي تجعل أو الثاني فإن هذا اللفظ مبهم أيضا، إذ أننا ال نستطيع أن حدد م

 . اإلنسان ذكيا 

محافظ  –طافئ  –صغير  –حاد  –الكثير من األلفاظ المبهمة مثل ساخن " الكل أو الالشيء " 

ختصر لنا الكثير وغير ذلك ولكن إبهامها ال يعني أنها غير مفيدة، فهي من نوع االختزال المفيد الذي ي

  .من الوقت والشرح

مبهمة فبعض الناس يستخدمون  عندما نتجاهل أن بعض الكلمات بطبيعتها ألفاظوتنشأ المتاعب 

أو إلى وصف " الكل أو الالشيء " األلفاظ المبهمة كما لو كانت ثابتة المعنى، ويذهبون بالرأي القائل 

  .األشياء بإحدى صفتين متناقضتين ال ثالث لهما 

شيط أو غير نشيط إنهم يرون أن كل أما أنك ذكي أو غير ذكي، ن: إن هؤالء الناس يرون 

  .زوج من هذه األلفاظ ال يحدد إال طرفي القياس وهم ينكرون الفروق بين األشياء 

هذه بعض األلفاظ التي أصابتها اإلبهام واالضطراب نتيجة للتغاضي عن الفروق بين : مثال

في وقوعك في مثل هذا األلفاظ والفشل في إدراك الفروق المختلفة بينها، وربما كنت أيضا مخطئا 

  .التفكير
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إننا نريد أعضاء يحسون بالمسؤولية، فالنة ليس لديها أي إحساس بالمسؤولية فقد نسيت مرة 

 .أن تحضر األدوات الالزمة للرحلة التي قمنا بها

يتميز الناس بالتفكر كما يتميزون باالنفعال فهم يحملون مشاعر  :األلفاظ ذات الصبغة االنفعالية -

 .ذلكالخوف، الكبرياء، الغضب، االشمئزاز، الود، الدهشة وغير : شياء مثلتجاه األ

من الطبيعي أن ال تتضمن بعض األلفاظ مشاعر قوية، فإذا لم تحدث لك خبرة غير سارة في 

  . التعلم على اآللة الكاتبة، فإن اآللة الكاتبة لن يثير لديك مشاعر قوية جدا

تثير فيك مشاعر واضحة وتتضمن المشاعر التي تثيرها هذه  بينما كلمات مثل وطني أو وضيع قد   

  .الكلمات بدرجة ما من السرور أو عدمه أو اإلرضاء أو عدمه أو اإلطراء أو عدمه

فإنهما يطلقان على أنثى اإلنسان وقلما ال نجد من ال يفرقبين هذين " امرأة"، "سيدة"وإن أخذنا لفظ     

ل منهما مختلفة فلفظ امرأة في ما لو استخدمناه على سبيل المزاج اللفظين، فالمشاعر التي يتضمنها ك

 .سيدة أكثر تعبيرا عن هذا المعنى فهو ال يعبر عن الرضا واإلطراء في حين لفظ

نطلق على شيء واحد عدة ألفاظ عادة وهذه األلفاظ تتضمن مشاعر الرضا، الذم  :تسمية األشياء  -

لضبط المشاعر المختلفة التي تربط بكل لفظ، ولكننا العنيف قد ال نستطيع دائما أن نوضح با

 .نستطيع أن نريك أن هناك فرقا بين االنفعاالت التي يثيرها كل لفظ 

في كل سطر من السطور التالية نجد سلسلة من األلفاظ التي تعني الشيء ولكل كل لفظ منها يتضمن    

اليسار تبعا لما ترتبط به من الرضا مشاعر خاصة به، وسوف نجد األلفاظ متدرجة من اليمين إلى 

  .واإلطراء إلى عدم الرضا والذم

غير .... البطيء التفكير   محترفوا السياسة.... الحزبيون ..... رجل السياسة ....حارس الشعب     

 .األبله..... الغبي ... الموهوب 

نها يصبح حديثنا األلفاظ التي تصطبغ بالوجدانية جزء طبيعي من لغتنا بدو :الطريق األقصر  -

باهثا سخيفا، ولكنها في نفس الوقت تقف عقبة فيسبيل تفكيرنا المنطقي، ونجد أن غير األمناء من 

الناس يستخدمونها لتضليل اآلخرين كما سنرى، وحتى في تفكيرنا الخاص نجد من الصعب أن 

 .نكون منطقيين في تفكيرنا إذا استخدمنا دائما ألفاظ مصبوغة بصبغة وجدانية 
هل تنظر إلى رجل الشرطة دائما وباستمرار على أنه مخبر ؟ وهل تنظر إلى المحافظين على 

  أنهم رجعيون ؟ هل تنظر إلى التقدميين على أنهم منحلون ؟    

إذا كنت تنظر غلى هؤالء الناس على هذا النحو فإنك قلما تتجاوز حدود المشاعر التي     

نطقي الجاد، قلما تهتم بآراء أولئك أو هؤالء وسوف تنكرها دون تثيرها هذه األلفاظ إلى التفكير الم

  .تفكير
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ة انفعالية هو أنها تحدد تفكيرنا، غإذن فالخطر الذي تتضمنه األلفاظ المصبوغة بصب    

 .فاأللفاظ التي تصطبغ بصبغة انفعالية تدعونا إلى االسترخاء بدل النقد

نا ثالث أنواع منها تفسد علينا تفكيرنا، وتتلخص لقد بحثنا بعض الحقائق العامة لأللفاظ وناقش

  : خصائص هذه األنواع في الجدول التالي

  استخدم بعناية 

وهي التي تعني أكثر من معنى والتي يتغير معناها من عبارة إلى أخرى دون أن : األلفاظ المشتركة

  ننتبه إلى هذا التغير 

  دة مثل ثقيل أو ناصع وهي تدلنا على مقدار الثقل وهي التي تعني الصفات غير المحد: األلفاظ المبهمة

وهي التي تتضمن مشاعر سارة أو غير سارة، وينبغي أن نكون حذرين : األلفاظ المصبوغة انفعاليا

  .في استخدام هذه األنواع من األلفاظ إذا أردنا لتفكيرنا أن يكون واضحا ومنطقيا

  المنطقيأنواع األلفاظ التي تعوق التفكير ): 2(جدول رقم

  

غير أن األلفاظ ليست كل شيء في التفكير المنطقي فهي ليست سوى اللبنات التي تكون القضايا     

واألحكام التي تتعلق باألشياء، هذه القضايا أو األحكام ينبغي أن توضع معا بطريقة مضبوطة جدا إذا 

ذكاء والفهم لمشكالتنا أردنا التفكير بطريقة واضحة ومنطقية وأن نحصل على إجابات تدل على ال

  .المتعددة 

فما هي الطريقة التي نضع بها القضايا واألحكام جنبا إلى جنب للوصول إلى النتائج الالزمة عنها ؟   

  : أنها خالصة جهود العلماء وهي

 

 ): التعميمات والنظريات(نواتج التفكير المنطقي  - 7

  ما هي األشياء التي تجعلنا نعتقد شيئا ما ؟  

نعتقد في أشياء متعددة ولكننا بوجه عام نعتقد في شيء ما أنه الحقيقة أو إننا نعتقد أنه الحقيقة، إننا    

ومع ذلك فأنت كمفكر منطقي في تفكيرك لن تقتنع بهذه اإلجابة، أنها تقودنا إلى سؤال أعظم وأعوص 

  وهو كيف نصل إلى نتيجة ما عن حقيقة أمر من األمور؟ 

  .ننا نريد أن يقوم تفكيرنا على أساس الحقائق وهو مالحظاتنا ألنفسناإنه سؤال هام نظرا أل   

  : وأهم الطرق للوصول إلى نتائج هو

  الوصول إلى تعميمات  -

 تكوين نظريات -

  . ونقصد بذلك الوصول إلى نتائج إيجابية تتمثل في حل المشكالت
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حكم ما على جميع أفراد  إضافة إلى ذلك فإن المقصود بالتعميم هو العبارة التي تقرر أن أطباق  

وس التدبير المنزلي هو رالمجموعة كما هو الشأن عندما نالحظ في حالة ما إن الذين يحضرون د

.. نوع من التعميم، حكم عام(فتيات، أو أن تلك الكراسي من المعدن  فحص (وهذا التعميم بسيط ) 

   .)جميع األفراد ثم الخروج بحكم ينطبق عليها جميعا

الحذر في االنتقال في الحكم من البعض إلى الكل : الحكم من البعض إلى الكل االنتقال في  -

 .فنحن ال نطمئن إليه بشكل تام ولكنه يكون أكثر بعثا لالطمئنان إذا فكرنا فيه تفكيرا منطقيا 

  : وعند التعميم يجب أن نأخذ بعين االعتبار العنصريين التاليين 

   .عليهم الحكمفحص عدد كافي من األفراد الذين نصدر  -

   .التأكد من أن األشياء التي نفحصها تمثل نوعا أو مجموعة معينة أفضل تمثيل -

  :من أخطاء التعميم  -

 الخطأ في المقدمات  -

 الخطأ الناشئ عن االقتران  -

 الخطأ الناشئ عن الحكم على الكل بما نحكم به عن الجزء  -

 الخطأ الناشئ عن االحتكار  -

اسي في الحصول على نتائج جديدة من نتائج سبق أن المخادعة في االستدالل القي -

  .حصلنا عليها

  المغالطة -
 التشابه والتمثيل إدعاء الخبرة في الكثير من المجاالت  -

 " هذا ما يفعله الجميع "  -

 التسمية ذات الصبغة االنفعالية  -

أسلوب اللف والدوران، أسلوب إثارة الدموع، أسلوب : وسائل أخرى للمغالطة  -

 .أسلوب اإليجاز  التعميم،

: العادات السليمة في التفكير، بأن نعي عوائق هذا التفكير وهي : فلندافع عن أنفسنا بطريقة هي   

  . الخرافات، التعصب المشاعر القوية 

  : وتحتاج العادات السليمة من أجل التفكير المنطقي إلى  

   .أن تحدد مشكلتك -

  .أن تواجه الحقائق -

 .بالمشكلةالتي تدرسها ذات صلة  أن تتأكد من أن الحقائق -
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 . أن تتأكد من النتائج التي تصل إليها من أنها منسقة فيما بينها -

  

  : خالصة

خصص هذا الفصل للتفكير المنطقي ويبدأ بتعريف التفكير المنطقي على أنه أحد أنماط          

عوبات وملئ الفجوات التفكير ويعتمد على خطوات أساسية لحل المشكلة أو إيجاد مسار لتجاور الص

للوصول إلى نتيجة باعتبار التفكير المنطقي هو إيجاد التناسق واالرتباط بين المعطيات من أجل 

الوصول إلى نتيجة ويتجاوز األفراد الصعوبة متى استطاع التمييز بين الحقائق المؤدية إلى حل 

ي استبعاد الخرافات األفكار الخاطئة المشكلة بين  جميع الحقائق المتواجد لديه فمنطقية التفكير تتلى ف

  .والالعقالنية من أجل الوصول إلى حل المشكلة بطريقة علمية

البحث والمنطق إجابة سؤال (كما ضم هذا الفصل األسئلة التي يجيب عليها التفكير المنطقي       

مكوناته، ونواتج والبديهيات التي يقوم عليها التفكير المنطقي، وخطوات التفكير المنطقي و) لماذا؟

  .فالتفكير المنطقي أداة مفيدة للحياة) التعميمات والنظريات(التفكير المنطقي 
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  :تمهيد

يعتمد حل المشكلة كعملية معرفية على خطوات التفكير المنطقي الواضح الذي يؤدي إلى إدراك     

حقائق األشياء، ويتناول هذا الفصل البرنامج اإلرشادي الموجه لتنمية القدرة على حل المشكلة باستخدام 

  :رشادي في تصميمه على األسس التاليةويعتمد البرنامج اإل.التفكير المنطقي لدى عينة الدراسة

  

 :أسس بناء البرنامج اإلرشادي - 1

  :األسس النفسية لبناء البرنامج اإلرشادي -1- 1

  :نراعي خالل بناء البرنامج اإلرشادي عددا من األسس النفسية نذكرها كاآلتي

  .حدداالهتمام بشخصية الطالب والنظرة إليها كوحدة متكاملة دون التركيز على جانب معين أو م -

االهتمام باكتشاف الفروق الفردية بين الطلبة وتصنيفهم في ضوءها، ووضعهم في المواقف المالئمة  -

  .لقدراتهم

االهتمام بقياس مستوى النضج وما يواكبه من عوامل تساعدهم على تعلم الخبرات بسهولة ومرونه  -

  .وفهم

  .الحرص على أن تكون المهام المكلف بها الطالب في مستوى قدراته -

إعطاء المرشد النفسي دورا يتمثل في القيام بربط العالقة بين الطالب واإلدارة الجامعية ليشعر  -

  .الطالب بقيمته

ضرورة توفير المناخ األكاديمي ودفع الطالب لالنتماء إليه والتفاعل معه، وأن تقدم له الخدمات  -

  .الالزمة

  :األسس التعليمية -2- 1

ي تحدد ملمح البرنامج اإلرشادي وهذه األسس أو الركائز تعتبر األسس النفسية أهم األسس الت    

تستند إلى ركيزة تعليمية تدعمها في التطبيق، ونعني بها  التصور العام للجامعة كمؤسسة تعليمية، 

  :فالبد أن نراعي بعض األمور في أمر تنفيذ البرنامج اإلرشادي أهمها

تفاعله في رسم الخطط والعمل على تنفيذ االهتمام بدور األستاذ تعليميا وتصرفاته القيادية و -

  .البرنامج

اعتبار جميع األفراد المشاركين في البرنامج على درجة من السواء تمكنهم من االستمرار في تلقي  -

  .البرنامج وما يضمه من خبرات ومهارات
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ؤثر مراعاة المشكالت التي قد يعاني منها الطلبة، واعتبارها متآزرة ومتكافئة، بحيث يمكن أن ت -

  .بعضها في البعض اآلخر

االعتماد على المواقف كمحكات رئيسية لدراسة المشكالت، فالمشكلة النابعة من الموقف أهم  -

  .المشكالت

عندما تتكامل وتتفاعل الجهود في أمر تنفيذ البرنامج اإلرشادي بين جميع العاملين في الجامعة     

  .لبرنامج النجاح واالستمرار والتأثير الموجبوجميع المؤسسات والهيئات الخارجية، فنحن نضمن ل

  :األسس اإلدارية -3- 1

  :يعتمد البرنامج اإلرشادي في نجاحه على مجموعة من األسس اإلدارية التي تحقق العوامل اآلتية   

تهيئة المناخ اإلداري السليم المعتمد على اإلمكانيات المخططة وفق إدارة سليمة تعمل على متابعة  -

ومساعدة أفراده على االستفادة من توظيف الخبرات في جو يحقق لهم التهيئة  وتنفيذ البرنامج

  .السليمة لتقبل الخبرات

بحيث يتميز ; اختيار فريق العمل الذي سوف يقوم بإدارة المجموعات أو العمل على تنفيذ البرنامج -

 ساعدهم على إدارةأفراد الفريق بكل الصالحيات النفسية واالنفعالية والخبرات التي من شأنها أن ت

مراعاة أن يكون دوالب العمل إلداري من أؤالئك الذين يمتازون بالقيم األخالقية والدينية والفنية  -

 .والجمالية والحرص على النظام الذي يسمح للعمل أن يتم بطريقة سليمة

سير العمل  دراسة نظم وقوانين ولوائح العملية التعليمية وما تتطلبه من أصول إدارية وقانونية تخدم -

 .في البرنامج بعيدا عن الضغط والروتين

المتابعة الواعية التي تعمل على التعرف على مدى فعالية البرنامج اإلرشادي المقدم للطلبة، وكيف  -

 .يحقق هذا البرنامج دوره، وإلى أي حد استطاع أن يحقق الهدف المنشود

صبحي (رية، كما يعتمد على منهج إرشاديفالبرنامج اإلرشادي يرتكز على أسس نفسية وتعليمية وإدا

  ).2003السيد، 

  

  :المنهج اإلرشادي المتبع - 2

تختلف مناهج اإلرشاد باختالف موضوع الدراسة، وباعتبار البرنامج اإلرشادي يهدف إلى     

تنمية القدرة على حل المشكلة باستخدام التفكير المنطقي لدى طلبة علم النفس بالجزائر، فإن المنهج 

وفي هذا المستوى يتم تعليم المسترشد وتدريبه ). اإلنمائي(ادي المتبع هو المنهج اإلنشائي اإلرش

من خالل الجماعة على مهارات معرفية وسلوكية تساعده على تحقيق وإنجاز أكبر توافق، بمعنى 
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هم فالخدمات اإلرشادية تصل أيضا إلى المتفوقين لتنمية قدرات. إخراج قدراته من القوة إلى الفعل

األسدي (وسماتهم والعمل على وضع طرق تثير فيهم القدرة على التفكير واالستنتاج وغير ذلك

  ).2003،58جاسم محمد،

  

  :نظرية اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي السلوكي - 3

  :التعريف بالنظرية -1- 3

اإليجابية في  تنبثق من النظرية المعرفية وتهتم بالعالج العقالني للتأكيدات المعرفية والتغيرات    

لألفراد غير العقالنيين  –القريبة  –األفكار والمعتقدات الخاطئة، وتعتمد على عالج األفكار التلقائية 

وإرشادهم للتخلص من اضطرابات التفكير والتذبذب في أفكارهم التي تسبب لهم القلق وتؤدي بهم 

  ) .C, THEAPY ( إلى صعوبات في التعامل مع مشكالتهم الحياتية

وهي أسلوب جديد من أساليب العالج النفسي، وهو عالج مباشر و توجيهي يستخدم فنيات     

تحويل معتقداته . لتصحيح معتقداته الالعقالنية) المريض(معرفية و انفعالية لمساعدة العميل 

الالمعقولة التي يصاحبها خلل انفعالي وسلوكي إلى معتقدات معقولة يصاحبها ضبط انفعالي 

 ). 2001، 45، بد العزيزمحمد مفتاحع(وسلوكي

وتنقسم حاالت االنفعالية للفرد  الناتجة عن معتقداته وأفكاره بين حاالت سلبية يظهر فيها األثر     

السلبي البسيط لمعتقدات الفرد الالعقالنية وهي حالة الحزن، واألثر السلبي األكثر وهي حالة 

قدات العقالنية للفرد في األثر اإليجابي األصغر وهو بينما يظهر األثر اإليجابي للمعت. االضطراب

  ).David Schuldberg,2002 (حالة االنبساط، األكثر اإليجابي األكبر وهو حالة السعادة 

ويرى ألبرت إليس أن الهدف العام لإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي السلوكي هو إعادة بناء      

، حيث تعتمد النظرية على )68 ،2004زهران حامد سناء(ملةالفرد لفلسفته في الحياة بصورة شا

افتراض أن اإلنسان الفرد المنطقي بالدرجة األولى ،وإذا ما توفرت له الظروف المناسبة فإن 

إمكانياته العقلية تمكنه من حل مشكالته بطريقة فعالة كما تمكنه أيضا من اتخاذ القرارات المناسبة 

ويعتقد أن اإلنسان لديه القدرة على . ته الكامنة فيه إلى أقصى حد ممكنباإلضافة إلى تطوير إمكانيا

  ).2007أوزيباو صوييل،والش بروش،(تحقيق ذاته أيضا

  

  :النشأة والتطور -2- 3
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فقد كان . يرجع تاريخ اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي السلوكي إلى الفلسفة الروقانية   

  .وماركوس وأوريليسأصحاب هذه المدرسة من أمثال إبيكتيتوس 

باإلضافة إلى عدد من المفكرين البوذيين القدماء هم الذين قاموا بوضع المبادئ األساسية التي   

تركز عليها نظرية العالج العقالني االنفعالي السلوكي، بدأ إليس يستجمع معلومات عن الفلسفة 

ج النفسي  القديمة والحديثة وعلم النفس إلنتاج شيئ جديد يختلف عما هو مألوف عن نظريات العال

وهو استخدام العالج العقالني بدل التحليل النفسي الذي لم يؤثر بشكل ملحوظ في العالج، ومع 

  .وضع إليس أسس نظرية العالج العقالني االنفعالي وكيفية ممارستها بشكل جيد 1955بداية 

ة تربوية لتعليم أسس أسس ألبيرت إليس معهد الحياة، وهو مؤسسة علمي 1959وفي عام      

وقد نشر عددا غير قليل من البحوث التي توضح فعالية المنهج والتحقق بالدليل . الحياة العقالنية

، 2004زهران حامد سناء، (اإلحصائي من صدق الفرضية األساسية في العالج العقالني االنفعالي 

65.(  

  

  :أهداف اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي السلوكي -3- 3

  :اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي السلوكي إلى تحقيق مايلي يهدف

  .تحديد أسباب المضطرب من األفكار والمعتقدات غير العقالنية أو غير المنطقية - 1

 .مساعدة العميل على التعرف على أفكاره غير العقالنية التي تسبب سوء توافقه االجتماعي - 2

 .ه غير العقالنيةتمكين العميل من الشك واالعتراض على أفكار - 3

 .زيادة اهتمام العميل بنفسه وتقبله لذاته وتقبله للتفكير العلمي والمنطقي - 4

التحرر من األفكار والمعتقدات الالعقالنية باإلقناع العقلي المنطقي وإعادة العميل إلى التفكير 

 ).45، 2001عبدالعزيز محمد مفتاح،(الواقعي، والتحكم في انفعاالته عقالنيا

 

 :العالج العقالني االنفعالي السلوكي مسلمات -4- 3

  .التفكير و االنفعال جانبان لزاوية واحدة، وكالهما يصاحب اآلخر في التأثير والتأثر - 1

يكون اإلنسان عقالنيا، أو غير عقالني أحيانا، وحين يفكر ويشك بطريقة عقالنية يكون فعاال  - 2

  .غير سعيدوسعيدا وحين يفكر ويشك بطريقة غير عقالنية يكون غير كفء و

ينشأ التفكير غير العقالني من خالل التعليم المبكر غير المنطقي، حيث أن الفرد يكون مستعدا  - 3

  ).-1-الشكل (نفسيا الكتساب التفكير غير العقالني من األسرة أو البيئة أو الثقافة
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ومشاعر الدونية والتفكير الخرافي بدرجة كبيرة في . يؤثر التزمت الديني وعدم التسامح - 4

  .كتساب التفكير غير العقالنيا

تواجه وتهاجم األفكار الخرافية والمعتقدات الالعقالنية بالمعرفة واإلدراك والتفكير العقالني  - 5

  .والمنطقي

يتميز اإلنسان بأنه يفكر دائما وأثناء التفكير يصاحب االنفعال، وحيث يوجد تفكير غير عقالني  - 6

 .)46- 45، 2001تاح،عبد العزيز محمد مف(يوجد اإلضراب االنفعالي
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  خالد لديه أفكار العقالنية                       

  

          

  اآلخرون يستجـيبون لخالـد                            خالد يكره نفسه 

  بطــــريقة العقالنية                                                 

                  

  لذاتهخالد يقوم بسلوك مدمر 

                                      

                                  

                        

  خالد يكره اآلخرين                       

                        

 نشأة األفكار الالعقالنية: 1-الشكل                  

      

وهات المعرفية نتيجة لنقص في نمو معارف األفراد االعتماد على وتنشأ األفكار الالعقالنية والتش     

المعارف البسيطة فقط، فعدم توفير شروط النمو المعرفي الطبيعي يؤدي إلى اضطرابات معرفية لدى 

األفراد، وإلى خلل انفعالي لديهم ، جراء عدم اكتمال معارفهم وعدم نضج مداركم، وبالتالي تزاد ليهم 

  .ية واألفكار الالعقالنيةالتشوهات المعرف

 ) cloude faucheux. Serge moscovici .(  

  :نماذج من األفكار الالعقالنية وما يقابلها من أفكار عقالنية -5- 3

إحدى عشرة فكرة أو قيمة غير عقالنية خرافية في المجتمع األمريكي، وهي  Ellisلقد أوضح إليس  

وهذه األفكار إذا ما قالها الشخص لنفسه عند تؤدي ال محالة إلى انتشار العصاب وأمراض القلق 

  :مواجهته لموقف معين فإنها تؤدي به مباشرة إلى االضطراب والهزيمة

أفضل في كل هذه الحاالت الفكرة القائلة من الضروري أن يكون اإلنسان محبوبا من  :الفكرة األولى

احترام الذات ، أو الحصول على الجميع ومؤيدا من الجميع فيما يقول ويفعل، بدال من التأكيد على 

  .أو تقديم الحب بدال من توقع الحب) كالترقية في العمل مثال(التأييد ألهداف محددة
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الفكرة القائلة أن بعض تصرفات الناس خاطئة وشريرة أو مجرمة وأنه يجب عقاب  :الفكرة الثانية

االجتماعية وأن الناس الذين تصدر الناس الذين تصدر منهم هذه التصرفات لإلنسانية غير المالئمة وال 

  .عنهم هذه التصرفات أغبياء وجهلة أو مضطربون انفعاليا

الفكرة القائلة أنها كارثة أو ماسات عندما ال تصح األشياء كما نتوقع لها ، بدال من  :الفكرة الثالثة

بكل جهدنا لتغيير  الفكرة أن من السيئ أن تكون األشياء كما نشتهي لها أن تكون، وأن علينا أن نحاول

الظروف وضبطها بحيث تكون األشياء مقبولة إلى حد ما، إذا كان تغيير المواقف السيئة غير ممكن أو 

فإن من األفضل للشخص أن يمهد نفسه لقبول األشياء وأن يتوقف عن تصويرها بأنها فظيعة . مستحيل

  .وقاتلة

; عدم إحساسنا بالسعادة نتاج ألشياء خارجة عناالفكرة القائلة أن شقاءنا وتعاستنا و: الفكرة الرابعة

ظروف أو حظ أو أشخاص آخرين أو مكان معين بدال من الفكرة أن جزءا كبيرا من مصيرنا نحكمه 

 .بآراءنا وتصرفاتنا

الفكرة القائلة أنه شيء طبيعي أن يشعر اإلنسان بالقلق والتوتر عندما تحدث أشياء  :الفكرة الخامسة

ال من الفكرة أننا يجب أن نواجه مصادر الخوف والقلق بصراحة ونحاول أن نقلل خطيرة أو سيئة بد

فإذا كان ذلك مستحيال فإنه يمكن لإلنسان أن يهتم بأشياء أخرى . من اآلثار السيئة التي تترتب عليها

  .ويتوقف عن تصور أن هذا خطير أو مخيف

نواجه مصاعب الحياة ومسؤولياتها الفكرة القائلة أن من السهل واألحسن أن  :الفكرة السادسة

بالتجنب واالنسحاب، بدال من الفكرة أن الحل السريع هو حل يؤدي على المدى الطويل إلى آثار سيئة 

  .وأنه يجب مواجهة المصاعب عندما تثور وليس البعد عنها وتجنبها

م خبرة لكي الفكرة القائلة بأن اإلنسان يحتاج لشيء أو شخص آخر أقوى وأعظ: الفكرة السابعة

يساعده على تحقيق أهدافه بنجاح، بدال من الفكرة القائلة أن من األحسن كثيرا أن نعتمد على أنفسنا 

وأن نقف على أقدامنا وأن نستمد إيماننا من أنفسنا ومن قدراتنا ومن قيمنا الخاصة عند مواجهة 

  .مصاعب الحياة ومشكالتها

جب أن يكزن قادرا على التحدي والمنافسة والتفوق والذكاء الفكرة القائلة أن الشخص ي:الفكرة الثامنة

بدال من الفكرة أن من الممتع للنفس أن يكون اإلنسان متمكنا من شيئا ما يتقنه . في كل الجوانب الممكنة

  .ويستمد منه اإلشباع وتحقيق الذات

يئة في الماضي في الفكرة القائلة إننا نتصرف ونسلك بطريقة معينة بسبب آثار س: الفكرة التاسعة

تربيتنا في الماضي، وأن الماضي قدر ال يمكن تجنب آثاره السيئة إذا ما عدلنا وجهات نظرنا 

  .وتصرفاتنا الحالية
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الفكرة القائلة أن من الواجب أن يشعر اإلنسان التعاسة والحزن عندما يشعر  :الفكرة العاشرة

ال من الفكرة القائلة أن اإلنسان يجب أن يتمالك اآلخرون بذلك أو عندما تحيق بهم مشكلة أو كارثة، بد

  .نفسه إزاء مصائب اآلخرين، ألنه سيكون أكثر فائدة لهم مما لو كان كئيبا أو مهزوما مثلهم

الفكرة القائلة أن السعادة البشرية والنجاح أشياء يمكن الوصول إليها دون  :الفكرة الحادية عشر

أن يفعل شيئا وأن يجاهد نفسه لخلق مصادر خاصة لسعادته وأنه جهد، بدال من الفكرة أن على اإلنسان 

  .بقدار الجهد المبذول بمقدار ما تتحدد غايته

الفكرة القائلة أن هناك مصدر واحد للسعادة وأنها كارثة إذا ما أغلق هذا  :الفكرة الثانية عشر

ادر مختلفة، وأن يبدل المصدر أو فقد بدال من الفكرة أن اإلنسان يستطيع أن يحقق سعادته من مص

  ).302-298، 2008إبراهيم عبد الستار،(أهدافه بأهداف أخرى إذا ما تطلب األمر ذلك 

   

   :في العالج العقالني االنفعالي السلوكي ABC نظرية -6- 3

طور إليس نظرية اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي السلوكي إلى نظرية التي أصبحت   فيما بعد 

   .ABCDEنظرية 

  A  - Activiting Exprience أي خبرة منشطة –ني وتع

 B Belief system Rational or وتعني نسق المعتقدات، وقد تكون عقالنية أو العقالنية 

Irrational  

  C   Consequenceفتعني النتيجة االنفعالية أو االستجاب

ت الالعقالنية عنده فأي فرد يمر بخبرة منشطة أو حدث ضاغط، يتم إدراكه من خالل نظام المعتقدا

ينتج عنها انفعال مكدر وغم وقلق و اكتئاب، وتتميز . فيولد جمل وتعابير ذاتية خاطئة ومدمرة لذاته

مدحت عبد الحميد أبو ( Unidirection Simplisticهذه النظرية بأنها أحادية االتجاه ومبسطة،

ا اإلحباط بعد أحداث غير سارة ، فعندما يضطرب الناس انفعاليا أو يسلكون بطريقة ملؤه)2008زيد،

فإن اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي يدخل في هذه الحالة فيما . أو محبطة حدثت لهم في حياتهم

 ).آ بي سي( يعرف بنظرية ال

وتكون االستجابة االنفعالية عقالنية وتتمثل في الصبر، الرضا، اإلصالح، أو العقالنية وتتمثل       

  .ر، القلقفي الحزن، التوت

( حجر الزاوية في تطبيق اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي، والتفاعل) آ بي سي( ويعد نموذج ال   

، تساعد في تقدير Aحيث أنه من المفترض أن األحداث المنشطة . تفاعل مستمر ومتكرر) آ بي سي
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رج األفكار والمعتقدات وتند. Cالتي تؤدي بدورها إلى المشاعر والسلوكات  Bوبناء معتقدات الفرد

    The Basic Mustالالعقالنية التي يعبر عنها العميل تحت ثالث ضروريات أو  إلزاميات أساسية  

  :وهي تشمل األنماط اآلتية من المطالب  

إنني شخص غير كفء وإنني ; وكثيرا ما تظهر في عبارات مثل: المطالب المتعلقة بالذات - 1

  .استحسان الجميعيجب أن أعمل بطريقة جيدة تنال 

 :يعبر عنها بالعبارات اآلتية وغالبا ما: المطالب المتعلقة باآلخرين - 2

 .ينبغي أن يكون من حولي ظرفاء تحت كل الظروف وطوال الوقت

وغالبا ما تأخذ شكل االعتقاد الذي يرى أن ظروف الحياة : المطالب المتعلقة بالعالم المحيط - 3

 .أقل من تلك التي يجب أن أعيش فيها

 

ويمكن تغيير هذه المعتقدات الخاطئة أو الالعقالنية عن طريق اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي  

  :إذا أدخلنا في ذواتنا ثالث أشياء أساسية

إن نظم معتقداتنا تجاه األحداث المنشطة والخبرات هي التي تسبب سلوكياتنا وانفعاالتنا  ·

  .المضطربة

 .والمعتقدات الالعقالنية يسبب اإلحباط واالضطراب إن االحتفاظ وإعادة تعلم األفكار ·

يمكن تغيير ومالحظة االضطراب من خالل العمل الجاد ومناقشة معتقداتنا الالعقالنية  ·

 ).78، 2004زهران حامد سناء،(وآثارها

     Abcde  وهذا في تطور نظرية يتم الهجوم معرفيا على المعتقدات الالعقالنية عن طريق

ناقشة والمعارضة والدحض باستخدام المفردات االنفعالية لدى المسترشد،  وهذا يؤدي المجادلة والم

أثر معرفي وأثر سلوكي حيث يتم إعادة البناء المعرفي من خالل ; إلى األثر الذي يتكون من شقين

 .تقنية المجادلة والمناقشة، ويتم تعلو مهارات معرفية وسلوكية

بحيث يساعد ; ني االنفعالي السلوكي أكثر مع مواقف الجماعةويتناسب اإلرشاد والعالج العقال   

أفراد الجماعة بعضهم البعض على تعلم أسس هذا اإلرشاد والتدرب عليه بإشراف المرشد كما 

  .تدعم المشاركة اإليجابية لهذا اإلرشاد من خالل الجماعة

ير المنطقي لتغيير السلوك، وتتضمن العملية اإلرشادية وفق هذا النمط من اإلرشاد تعليم التفك   

بحيث تتجلى مهمة المرشد في التعليم والشرح واإلقناع ويتطلب ذلك منه صفات أهمها الطالقة 

  .اللفظية والثقافة الواسعة وسعة الصدر واالتزان االنفعالي
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  :  أهداف اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي السلوكي -7- 3

  :وتتمثل في اآلتي

  .النفسية والسلوكات الالسوية لألفراداإلقالل من المعاناة  - 1

اإلقالل من االضطرابات العصابية وحل مشكالت الحياة، حيث يرى بعض المرشدين أن التغير  - 2

المعرفي هو هدف اإلرشاد، بحيث تتبعه التغيرات الوجدانية والسلوكية بينما يرى آخرون أن التغير 

وبالتالي فهم . ير الوجداني والسلوكيالمعرفي هو هدف فرعي وهو وسيلة لغاية تتمثل في التغ

  .يتفقون على ضرورة التغير المعرفي أوال من أجل التغير الوجداني والسلوكي ثانيا

  :مساعدة المسترشد على االستبصار من خالل - 3

  .فهم ارتباط الشخصية الالسوية بأسباب تكمن في معتقدات الشخص*

ة وأفكار العقالنية مدمرة، وأنه المسؤول معرفة المسترشد بأنه يملي على ذاته معتقدات خاطئ*

  .على استمرار هذه المعتقدات

  .اعتراف المسترشد بأن التفكير الالعقالني لديه هو الذي أحدث سلوكا مضطربا* 

  :تعليم المسترشد تعديل اتجاهاته ومعتقداته وتبني أفكار عقالنية وذلك من خالل - 4

  .المضطربتحديد األفكار الالعقالنية المسببة للسلوك * 

  .مساعدة المسترشد على التعرف على أفكاره الالعقالنية المسببة لسوء توافقه االجتماعي*

  .زيادة اهتمام المسترشد بنفسه وتقبله للتفكير العلمي المنطقي*

  

  :تقنيات اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي السلوكي وإستراتيجياته -8- 3

لي السلوكي فنيات متعددة معرفية وسلوكية حددها السيد يستخدم اإلرشاد والعالج العقالني االنفعا

  :عبد العظيم في قسمين أساسيين

  .فنيات سلوكية*

  .فنيات معرفية*

  :واإلستراتيجيات) التقنيات(وفيما يلي تفصيل هذه الفنيات 

  

   :فنيات اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي السلوكي - 8-1 -3
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Technique Role Playing - عب الدورفنية ل: 

أن لهذه التقنية أهميتها ويوافقه الرأي ويشاطره كل من فرانك وويندي ) 1996(يرى ألبيرت إليس

  ). 1998(درايدن 

   Rational role reversal technique :  فنية لعب الدور االنعكاسي العقالني -

ب دور المعكوس ويسمى أيضا بقلب الدور أو عكس الدور ويقوم المعالج فيه بتوجيه المريض بلع

  .العقالني بدال من الدور المرضي الالعقالني

  Home work technique: فنية الواجب المنزلي -

نظرا ألنه ال يوجد عالج معرفي سلوكي دون واجب منزلي فمن الطبيعي شيوع تلك التقنية في     

كما توصل سكني ).1981(وهذا ما يقر بأهميته برايس ولين . العالج العقالني االنفعالي السلوكي

 عاما26-21إلى فعالية هذا العالج مع ثالث حاالت اكتئاب بمدى عمري يتراوح مابين ) 1989(

  .عندما أضيف الواجب المنزلي إلى فنياته

   Rational emotive technique : فنية التخيل العقالني االنفعالي -

ا في تلك العالجات كما يقرر ذلك كل من عندما يكون العالج معرفيا سلوكيا فلتقنية التخيل أهميته   

، فاالستماع الجيد والشرح والتفسير من أساسيات جلسات ) 1996(وإليس ذاته ) 1987(سوانستون 

  .العالج النفسي المعرفي وهي خطوات تساعد على التخيل

  Fed back Rational technique:فنية التغذية المرتدة العقالنية -

نزلي يصدق على التغذية المرتدة فهما تؤما العالجات المعرفية وما صدق على الواجب الم   

وإليس ذاته ووجاك جوردن وميشل نينان )1983(السلوكية، وهذا مايقرر أهميته كل من مونسنجر 

  .وستيفن بالمر

  Relaxions technique  :فنية االسترخاء -

د مرض دون توتر بالتالي وحيث يعتمد جزء كبير من العالج النفسي على االسترخاء ألنه ال يوج 

فإن حاجة المعالج لتعليم مريضه كيفية االسترخاء بدال من تناول المهدئات أمر ليس في حاجة إلى 

  .وهذا ما يؤيده إليس أيضا مع آخرين. نقاش أو مناقشة

        Assertive training technique: فنية التدريب التوكيدي -

قالنية تحتاج إلى مهاجمتها بتوكيدات عقالنية وحيث أننا وحيث أننا هنا نتعامل مع معتقدات الع 

هنا نتعامل مع تقدير ذات منخفض فنحن بحاجة إلى توكيد الذات وتعد تلك التدريبات أيضامن 
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بأهميتها وبالقطع فإن ) 1985(ويقرربريجسز. أساسيات العالج السلوكي والعالج السلوكي المعرفي

  )Ellis et all. 1997(ذلكإليس ومريديه يؤيدون 

     Self statements technique:  فنية العبارات الذاتية -

والمقصود بها تعليم المريض كيفية تغيير تعابيره الذاتية الالمعقولة بأخرى معقولة أوضحت    

دراسة ) 1987(دراسة ماستر). 1984(مغزاها وأثبتت فعالتها منها مثاال ال حصرا دراسة هاريس 

  .ر والنقاش يساعدان على استبدال الالمعقول بالمعقولوالحوا) 1995(تافرات 

 shame attaching exercise:فنية التدريب على مهاجمة الشعور بالخزي والعار والخجل -

technique   

وهي فنية تحتوي على ترديدات عبارية تساعد على مقاومة األفكار الخاصة بالخزي والعار والخجل 

ممارستها ويشجع على كف االستجابة المرتبطة بذلك مع االستعانة اإلحراج والتحرج، ويقوم المريض ب

   Desensitization.إزالة الحساسية المنظم  floodingكالغمربفنيات مساعدة 

  Bibiotherapy: فنية القراءة العالجية -

 وقد تستخدم في الواجبات المنزلية في الجلسات العالجية، أو. أو ما يسمى بطريقة العالج بالقراءة  

قد تستخدم في الجلسات المكتبية، وفي كل حال يحيل المعالج المرضى إلى ما يقرؤونه لتحقيق إفادة 

  .عالجية من ذلك مع االستعانة بدليل المساعدة الذاتية الذي أعده إليس لهذا الغرض

  

  

   Recorded lectures technique or Audio:فنية المحاضرة المسجلة -

Taped lectures technique.      

وتتشابه هذه الفنية مع سابقاتها في كونها من فنيات العالج التعليمي المنبثق من العالجات المعرفية    

والمعرفية السلوكية، حيث تكون تلك المحاضرات مسجلة على شرائط كاسيت يتم سماعها أثناء الجلسة 

 & 1981Barabasz(أو بعدها وفقا لرؤية المعالج، وهي فنية على جانب كبير من األهمية 

Barabasz,(  

  

     Technique Therapy Session Model  Taped:فنية نموذج الجلسة العالجية المسجلة -
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وتقتضي هذه الفنية بأن يشاهد المرضى تلك الجلسات المسجلة ويتفاعلون معها الحقا ويستفيدون     

مفحوصا من ) 147(لالعقالنية لدى منها حاليا والحقا، ولقد أثبتت فعاليتها في التعامل مع المعتقدات ا

  .طالب الجامعة الذين يعانون من تلك المعتقدات فضال عن مشاعر القلق

  

  technique Impression Management:فنية تدبر االنطباع -

ويتم من خاللها فحص االنطباعات الفكرية واالنفعالية وخاصة الالعقالنية والتعامل معها     

واإلبقاء على إيجابياتها وربطها بأرض الواقع وتدبر التفاعالت الخاصة  ومواجهتها وعزل سلبياتها

بالمواقف واألشخاص التي تترك االنطباعات داخلية، وعبر جيري عن أهمية تلك الفنية في دراسته عام 

)1983.(  

 Thought stopping technique :فنية وقف الفكرة أو إيقافها -

. على كيفية إيقاف الفكرة السخيفة أو الالمعقولة التي تهاجمهوهي فنية يتدرب  المريض من خاللها   

  . Neuman بأهميتها وفاعليتها خاصة لدى مرضى الوسواس القهري ويقر نيومان

    

  : فنية ترحيل االستجابة وتأجيلها -

بأن تلك التقنية ذات مغزى إذا تدرب عليها المريض تدريبا كافيا وذلك ) 1992(حيث يقرر لوراكيلي  

يقنع نفسه بأن االستجابة غير المرغوبة لن تلغ اآلن ولكن فقط سوف تؤجل وترحل قليال وعندما  بأن

يتعود المريض على عمليتي التأجيل والترحيل يثق بذاته أنه يمكن أن يخطى ذلك إلى منعها مطلقا 

   .واالستغناء عنها تماما

  

  :فنية التدعيم -

ل ملح الطعام في العالج النفسي، وتقرر لوراكيلي أهميته ال يحتاج التدعيم إلى شرح أو تفسير إنه مث  

  .القصوى

  

   Statement technique Rational coping:فنية عبارات التأقلم العقالنية -

وتشبه فنية العبارات الذاتية وتتميز عنها في أنها تختص بمواقف المواجهة فالمريض يتدرب على 

ند مواجهة المثيرات، ولقد أكد إليس نفسه بأهمية هذه استخدامها للتأقلم مع مواقف األزمات، أو ع

  . الفنية
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  Reframing technique :فنية إعادة التأطير -

وتعني إعادة وضع المشكلة ) 1996(وهي فنية مهمة أيضا ودلل على أهميتها ومغزاها إليس نفسه  

د لذلك سميت إعادة في إطار جديد، وإعادة وضع االستجابات المرغوبة وغير المرغوبة في إطار جدي

  .التأطير

أي وضع كل المتغيرات العالجية والمرضية في إطار مختلف عن اإلطار الذي اعتاد المريض وضع  

  .مشكالته فيه

  

  Chaining technique:  فنية التسلسل -

يعد التسلسل من الفنيات السلوكية أصال، ويستخدم في العالجات المعرفية السلوكية والتالي في العالج 

عقالني االنفعالي السلوكي، وإضافته إلى قائمة الفنيات أتى من عدة دراسات أثبتت فعاليته، منها مثاال ال

  ) 1996(ال حصرا دراسة كل من ميشيل نينان ووندي درايدن 

  .اللذان اقترحا االستنتاجات الفعلية والدالالت

   

  Confidence Performance technique :فنية ممارسة الثقة -

وك بأهميتها وهي فنية تشيع في أي عالج يعاني المريض فيه من الشعور بالبغض أو عدم ويقرر هي

  .)1997(الثقة بذاته 

  

  Thought listing procedure:فنية إجراء تسجيل قائمة األفكار -

حيث يطلب من المرضى تسجيل قائمة بأفكارهم الالعقالنية ثم التدرب على القائمة المضادة، حتى 

ألولى، وفحص منطقها ثم يتم التعامل مع القائمة المضادة لتدبر أيهما أفضل في يتسنى تحليل ا

  ). Moller&Debeer,1998(التعامالت والمواقف الخاصة بذلك 

  

 technique  Problem solving:فنية حل المشكالت -

أن إضافة  )1998(اشتهر استخدام تلك التقنية في العالجات المعرفية السلوكية، ويقرر فالنا مع آخرين 

. تلك التقنية للعالج العقالني االنفعالي السلوكي يجعله أكثر فعالية في تعلم المهارات االجتماعية

)1998Flanagan et al (.  
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 :إستراتيجيات العالج العقالني االنفعالي السلوكي لتعديل المعتقدات الخاطئة - 3-8-2

. المشكلة المطروحة، أو عالج االضطراب يعتمد العالج النفسي على خطوات متتالية لتعامل مع   

وتبدأ هذه الخطوات بإقامة العالقة العالجية بين المفحوص والمعالج، يليها االتفاق على العقد العالجي 

بين المعالج المفحوص، ثم جمع المعلومات عن الحالة، وبعدها وضع الخطة العالجية المناسبة للحالة ثم 

  .األخير تقييم العالجتحديد البيانات العالجية، وفي 

  (O,Fontaine et all).كما تحدد الطريقة العالجية التفاصيل الخاصة بسير العالج

  :وفيما يلي إستراتجيات اإلرشاد والعالج العقالني  

  

   Diguiseppe(1986):إستراتيجية ديجيوسي - 

  .إظهار الضالل المنطقي* 

  .الزائفالبحث عن االستدالالت والشواهد لحقيقة المعتقد * 

  .اختبار قدرة المعتقد الخاطئ في تفسير األحداث ومدى ارتباطه الفعلي بها*

  هل المعتقد الخاطئ يساعد صاحبه أم يضره ؟*

  ).4إلى1(تكرار الخطوات السابقة من *

  .بناء معتقد منطقي جديد بديل*

  . البحث عن معتقدات جديدة صائبة*

  .ئبة إلظهار فعاليتها ودقتهااستخالص دالالت من المعتقدات الجديدة الصا*

  .محاولة ربط المعتقدات الجديدة بسلوكيات جديدة وممارسة ذلك*

  

   :)1985( و بيرناد ) 1986(إستراتيجية إليس - 

  :مناهضة المعتقدات الخاطئة - 1

  .مناهضة اإللزام والجبرية ·

  .مناهضة تضخيم الحوادث وتهويلها ·

  .مناهضة محتوى االعتقاد ·

  .مناهضة تحقير الذات ·

  .ناهضة الحتمية واليأسم ·
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  .اللجوء إلى التعامل مع الذات العقالنية المنطقية - 2

  .فتح سجل لرصد المشاعر من لذة وألم - 3

  . تطبيق تقنية تشتيت الفكر - 4

  .إعادة تأخير التفكير أو المشكلة - 5

 .الوظائف البيتية الخاصة بتبديل البنية المعرفية - 6

  :إستراتيجية فريمان- 

  .عن البرهان المساءلة - 1

  .المدمرة للذات داتالمعتق - 2

  .الموازاتبين المحاسن والمساوئ - 3

  . تحويل السيئ إلى ميزة - 4

  .إظهار التشويه المعرفي وتسميته - 5

  .المعنى الفطري - 6

  .إعادة النظر في تفسير األشياء على حقيقتها - 7

  .معاينة الخيارات والبدائل - 8

 .النتائج الوهمية - 9

 .إظهار التناقض والمبالغة - 10

 .التخيل البديل - 11

 .كالملعب الدور بال - 12

 .التكرارات المعرفية - 13

 

  :إستراتيجيات عديدة - 

يسوق بوكيرت بعضا من اإلستراتيجيات المستخدمة في العالج العقالني االنفعالي السلوكي على      

  :نحو تسع إستراتيجيات هي

  

    Choosing your critical words carfelyبعنايةتخير عباراتك المهمة  - 1

 Insisting upon rightأصر على أن تكون صوابا     - 2

 The hard side of love makes it easierيسر األمور في الحب   - 3
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   Mind Readingاقرأ العقول  - 4

    Bakkanded compliments  ال تثريب على المجادلة إذا كانت تساميا على العدوان - 5

as backdoor aggression 

 Putting not all your agg in one basketواحدةتضع البيض كله في سلة  ال - 6

 looking for fault but not blameركز على الخطأ وليس على اللوم  - 7

 Avoiding unrealisticتجنب الوقوع في شرك توقعات الحب غير الحقيقي ودفع جزيته  - 8

love expectations and their toll endtoid. 

   

  : نحو اآلتيويساق ضمن ذاك الطراز العالجي بعضا آخر لعموم االنتفاع به على ال

  .ركز على الوقت وليس على األشخاص - 1

 .ركز على الموقف وليس على األشخاص - 2

 .ال تضع الحصان أمام العربة - 3

 .تجنب التعميم واإلطالق - 4

 .تجنب اللزوميات والوجوبيات وتذكر فقط أنك بشر - 5

 ).2008أبو زيد عبد الحميد مدحت،(ال تكن في عربة حياتك راكبا بل األفضل أن تكون سائقا - 6

  

  :األسلوب اإلرشادي المتبع- 4

ويعرف اإلرشاد النفسي الجماعي   األسلوب اإلرشادي المتبع في الدراسة هو اإلرشاد الجماعي،  

) 3(أسلوب إرشادي تقدم به خدمات اإلرشاد  النفسي لعدد من المسترشدين ال يقل عن «:بأنه 

عليه ولها أهداف متفق عليها  أعضاء اجتمعوا معا ليشكلوا جماعة إرشادية، لها تنظيم رسمي متفق

أيضا، وتتضمن إحداث التغيير في أفكارهم و اتجاهاتهم وسلوكياتهم، بغرض تحسين توافقهم 

  .»الشخصي واالجتماعي وتمتعهم بالصحة النفسية

ويقود الجماعة اإلرشادية مرشد نفسي مؤهل علميا للعمل مع الجماعة وليس لديه اضطرابات أو  

  .بل هو مشترك وميسر ومتقبل ومتفاعل ومعالج. بية تعوق العمل الجماعيمشكالت أو توجهات سل

وتحدث التغيرات نتيجة تنفيذ البرنامج اإلرشادي المخطط له من قبل المرشد النفسي و      

األعضاء  ونتيجة العالج التلقائي غير المخطط له الناتج عن التفاعل الدينامي بين المرشد 

  ).2006،44سعفان محمد،(واألعضاء
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كما يعتمد اإلرشاد الجماعي على تقنيات الجماعة والتفاعل الجماعي بين اإلفراد، وبناء العالقات 

االجتماعية للفرد داخل الجماعة، كما يعتمد على المواقف واألحداث لحل المشكالت، ويستخدم 

فاعل الحقيقي كما ال يعتمد على المواقف الفردية ولكن يستغل الت.الحوار والمناقشات في اإلرشاد

    ) . J,L,morenon, 1965(بين األفراد الناتج عن العالقات اإلنسانية 

واشتهر هذا النوع من اإلرشاد في السنوات األخيرة على اعتبار أن المجموعات اإلرشادية ذات    

الحجم المناسب تكون أكثر فائدة من أسلوب اإلرشاد الفردي، خاصة في المشكالت ذات الطابع 

  .الجماعي

  :ويمكن ذكر خصائص اإلرشاد الجماعي فيما يلي  

  توفر الجماعة اإلرشادية النمو االجتماعي للفرد ·

 .تخفف المجموعة اإلرشادية من وقع المشكلة على الفرد ·

 .توفر المجموعة اإلرشادية بيئة آمنة يكتسب الفرد فيها مهارات اجتماعية جديدة ·

  (و نتاج التفاعل االجتماعي بل ال تكون إال بهيرى بعض الباحثين أن الذكاء ملكة عقلية تنم ·

P, paille1976.(  

يعد اإلرشاد الجماعي وسيلة مناسبة خاصة في ظل نقص عدد المرشدين، كما أنه يسمح بظهور  ·

 .سلوكيات يتعذر ظهورها خالل اإلرشاد الفردي

 .تساعد جماعة األفراد على تعديل سلوكياتهم من خالل التفاعل بين أعضاءها ·

فر الجماعة اإلرشادية الفرد التعبير عن ذاته في إطار الجماعة وتقلل من مقاومته للعملية تو ·

  .     اإلرشادية

وأيضا يتميز اإلرشاد الجماعي بعدة خصائص تجعل منه األداة الفعالة لمقابلة حاجيات األفراد       

يمكن إرشاد الحاالت وتنمية قدراتهم لحل المشكالت، وكما انه في إطار الجماعة اإلرشادية 

  :الفردية، وتتوفر الجماعة اإلرشادية على الفوائد اآلتية

وتعني ازدياد ثقة العضو بنفسه و باآلخرين وبالعالم المحيط به وكذلك الثقة بأفكاره : الثقة - 1

  .ومشاعره الشخصية وأحاسيسه

بشكل معمق  بحيث توفر للفرد داخل الجماعة التفتح على قنوات االتصال مع اآلخرين:التفتح - 2

مما يسمح له بالتعبير عن نفسه وعن مشاعره وأفكاره بصدق وعمق بعيدا عن التصنع 

 .والسطحية

تساهم المجموعة اإلرشادية في زيادة وعي الفرد بذاته وتبصره بجوانبها : تقرير المصير - 3

وكذالك زيادة قدرته على التعرف على ما يريد وتحديده مما يؤدي إلى التعرف على مدى 
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واالختالف بين صورته الواقعية وصورته المثالية التي يسعى لتحقيقها، بمعنى آخر  طابقالت

 .التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف لديه

وال يعني هنا البعد عن الناس وعدم التفاعل معهم وإنما نعني به القدرة : الشعور باالستقالل - 4

االعتماد في ذات الوقت على اآلخرين  على االستقالل وأن يكون اإلنسان كيانا خاصا بذاته مع

والعيش معهم وتطوير عمليات االتصال مع اآلخرين من ناحية والشعور بتحقيق الحرية من 

 .)2008الحمداوي حسن إبراهيم، (ناحية أخرى

 

 :خطوات تصميم البرنامج اإلرشادي - 5

تجيب على  يعتمد البرنامج اإلرشادي في تصميمه على أربع خطوات متتالية ومنظمة ومنسقة

لمن نقدم البرنامج ؟ لماذا ؟ كيف ؟ متى؟ أين ؟ وبأية (التساؤالت الرئيسة في البرنامج اإلرشادي

  .)1996الشناوي محمد محروس،( التقييم –التنفيذ  - التنظيم –التخطيط : وهي) وسيلة؟ 

   

  :يتكون التخطيط من اإلجراءات والقرارات التي تساعد المرشد في Planing :التخطيط -1- 5

  . تحديد األهداف العامة للمؤسسة -

 .تحديد حاجات الطلبة واألساتذة واألولياء -

 .اختيار األهداف والغايات للبرنامج اإلرشادي -

 .تحديد األولويات -

اإلعالم بأهمية البرنامج اإلرشادي قبل صياغته من أجل وضع أرضية مناسبة لتنفيذه وتحمس  -

 ).2003سم محمد،األسدي جا(القائمين على العملية التعليمية له

  

       Designing )التصميم:(التنظيم -2- 5

  :تخطيط ويتضمنويكون التصميم استكماال لعملية ال 

  .اختيار األهداف الغايات األساسية -

  .تحديد الخدمات التي تناسب تحقيق هذه األهداف والنشاطات اإلرشادية المالئمة -

  .قت تنفيذهاوضع جداول زمنية تساعد على تحديد المسؤوليات والخدمات وو -

البحث عن الوسائل الممكنة التي تجعل من عملية تحقيق البرنامج اإلرشادي ناجحة فالتفكير  -

بالوسائل المساعدة على تطبيق اإلرشاد خطوة سابقة ولها أولوية في إنشاء برنامج اإلرشاد 

  .وكذلك تحديد مكان تنفيذ الجلسات اإلرشادية
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 Implementation :التنفيذ -3- 5

و المظهر العملي لبرنامج اإلرشاد وفيه يقوم المرشد واألساتذة واإلدارة وغيرهم بإيصال التنفيذ ه  

خدمات البرنامج للطلبة تلك الخدمات تتضمن؛ اإلرشاد الفردي وإرشاد المجموعات الصغيرة 

الصفي، وتوجيه المجموعات الصغيرة وإجراء االختبارات واستشارات األساتذة والوالدين، والتوجيه 

  .واإلحاالت

إن البرنامج اإلرشادي القابل للتنفيذ يتطلب أن تكون أهدافه محددة ومخطط لتنفيذها بشكل جيد، ألن    

البرنامج غير محدد األهداف والغايات شبيه بمن يقود طائرة بدون خطة للطيران، حيث تكون الطائرة 

  .ع أجزاءها تعمل لكن الطيار ال يعلم إلى أين تطيرمقلعة وجمي

أن المرشد الذي يعمل دون تحديد واضح للهدف العام واألهداف الفرعية ال تجدي خدماته     

  .اإلرشادية في تلبية حاجات األفراد

  

  Evaluation :التقييم  -4- 5

لتقييم، واختبارات التقييم يتضمن التقييم صياغة األسئلة التي سوف تطرح لإلجابة عليها في عملية ا  

-281، 2003الخطيب صالح،(المناسبة وهذا يساعد في تقديم التوصيات بشأن البرنامج اإلرشادي

283.(  
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  :خالصة

ضم هذا الفصل تصميم البرنامج اإلرشادي أسس بناء البرنامج اإلرشادي وهي األسس النفسية     

دي المتبع وهو المنهج اإلنمائي ألن هدف الدراسة تنمية قدرات واإلدارية و التعليمية والمنهج اإلرشا

لذلك تم اختيار المنهج اإلنمائي اإلنشائي بدل  الطلبة على حل المشكلة باستخدامهم للتفكير المنطقي

الوقائي أو العالجي، كما وضح هذا الفصل نظرية اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي السلوكي أللبرت 

ويمكن القول أن . تهدف إلى تغيير األفكار الالعقالنية واستبدالها بأفكار عقالنية منطقيةإليس والتي 

نظرية اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي السلوكي تهدف عموما إلى تغيير فلسفة األفراد في الحياة، 

ئولون على فاإلفراد المضطربون يملون على أنفسهم أفكار العقالنية ومعتقدات خاطئة وأنهم المس

  .استمرار هذه المعتقدات

 .كما أنهم بإمكانهم تبني أفكار منطقية ومعتقدات صحيحة ليستطيعوا حل مشكالتهم في الحياة    

كما تم تحديد األسلوب اإلرشادي وهو اإلرشاد الجماعي كونه أداة مثالية لمقابلة حاجات األفراد      

  .لتوفره على عدد من الخصائص

لى إستراتيجية ألبرت إليس المستمدة من نظرية اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي واعتمادا ع    

السلوكي تم تصميم البرنامج اإلرشادي الموجه لتنمية قدرات الطلبة على حل المشكلة باستخدام التفكير 

  .              المنطقي، ويتم في فصل إجراءات الدراسة الميدانية عرض البرنامج اإلرشادي 
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  :الفصل الخامس

  إجراءات الدراسة الميدانية

  

  

  تمهيد 

  الدراسة االستطالعية  - 1

  متغيرات الدراسة - 2

 منهج البحث - 3

 العينة - 4

  أدوات البحث  - 5

 اختبار حل المشكلة االجتماعية -1- 5

 اختبار القدرة المنطقية -2- 5

  موجز جلسات البرنامج اإلرشادي  -3- 5

  يكومترية ألدوات البحثالخصائص الس - 6

 األسلوب اإلحصائي المستخدم - 7

  خالصة 
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  :تمهيد 

بعد التعرف على عملية حل المشكلة وأبعاد القدرة على حل المشكلة باستخدام نمط محدد        

وواضح من أنماط التفكير اإلنساني بدل الخطوات العمومية لعملية حل المشكلة ، ويتمثل هذا النمط في 

فكير المنطقي الذي كان موضوع الفصل الثالث ، وعلى أساس التفكير المنطقي تم تصميم البرنامج الت

 :اإلرشادي لحل المشكلة ، وفي هذا الفصل سنتناول

  

  :الدراسة االستطالعية   - 1

تعد الدراسة االستطالعية دراسة مبدئية يقوم بها الباحث بهدف التعرف على ميدان الدراسة       

طالعية إلى صياغة فرضيات بط المتغيرات وتحديد اإلشكالية بدقة، كما تهدف الدراسة االستوبالتالي ض

  .، وتجريب أدوات جمع البيانات والتأكد من صدقها وثباتها و  اختيار عينة الدراسة الدراسة

ة بجامع 2011وقد قامت الباحثة بإجراء الدراسة االستطالعية من شهر فيفري إلى شهر أفريل         

ملحقة بوزريعة وبني مسوس على عينة قوامها سبعون طالبة وطالب من طلبة علم النفس  2_ الجزائر

في نظامي الكالسيك ول م د، بهدف التأكد من الخصائص ) مدرسي وعلوم تربية(السنة الثانية والثالثة 

  .السيكومترية ألدوات القياس

  

  :متغيرات الدراسة - 2

لعلمي الخاصية أو السمة القابلة للتغير بين حالة وأخرى أو من فرد يعتبر المتغير في البحث ا      

إلى آخر وبيئة إلى أخرى، ويقوم كل بحث ميداني على متغيرات أساسية في الدراسة والتي وفقا لها 

  .تكون نتائج الفرضيات بشكل أو بأخر

  .قل والمتغير التابعالمتغير المست: وتعتمد الدراسة في هذا البحث على متغيرين أساسيين هما    

      

  :المتغير المستقل 

طبقا للفرضية فإن المتغير المستقل هو المتغير الذي سيغير المتغير التابع عند بناء المخطط    

  ).268،  2004موريس أنجرس، (التجريبي 

قدرة على ويتمثل المتغير المستقل في الدراسة الحالية في البرنامج اإلرشادي الذي يهدف إلى تنمية ال   

  .حل المشكل منطقيا لدى الطلبة أفراد المجموعة التجريبية
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  :المتغير التابع

أو استعمال  وهو المتغير الناتج عن الفعل األول فيؤثر فيه المتغير المستقل ويستجيب لتحريك   

 ،2004موريس أنجرس ، (أو تلك المتغير المستقل، ويتوقف عليه تنبؤ الفرضية بحدوث هذه التغيرات

269.(  

  .ويتمثل المتغير التابع في الدراسة الحالية في قدرة األفراد على حل المشكلة منطقيا   

        

  :منهج البحث - 3

يقصد بالمنهج الطريقة أو التصور أو التنظيم للبحث،ويتدخل بطريقة أكثر أو أقل إلحاحا وبأكثر      

ءات الخاصة بمجال دراسة معين أو أقل دقة في كل مراحل البحث ، ويتضمن مجموعة من اإلجرا

  ).99، 2004أنجرس ، موريس (

وتمثل المنهج المستخدم في الدراسة الحالية في . ويحدد موضوع الدراسة طبيعة المنهج المستخدم    

  .المنهج التجريبي

ويعتبر المنهج التجريبي من أفضل مناهج البحث العلمي ألنه يعتمد على أساس التجربة العلمية مما     

يتيح فرصة علمية لمعرفة الحقائق وسن القوانين عن طريق التجارب ، والمنهج التجريبي قديم قدم 

اإلنسان الذي استطاع منذ أوجده  اهللا عز وجل على سطح األرض أن يتكيف ويستثمر الطبيعة   

ائج حضارته عن طريق المالحظة والتجريب والوصول إلى النت وساعده هذا المنهج على التطور وبناء

  . الصحيحة

ويعرف المنهج التجريبي بأنه المنهج الذي يهدف إلى إقامة العالقة التي تربط السبب بالنتيجة بين     

الظواهر أو المتغيرات، وإلقامة العالقة بين السبب والنتيجة فإننا نقوم بإجراء التجربة التي يتم من 

إن هذه . ويسمى هذا المتغير بالمتغير المستقلخاللها معالجة متغير أو أكثر بتغيير محتواه عدة مرات، 

العملية تسمح بدراسة أثار المتغير المستقل في المتغير الذي يتلقى تأثيره، والمسمى بالمتغير التابع 

  ).102، 2004موريس أنجرس، (

ويهدف المنهج التجريبي إلى اختبــار فعاليــة البرنامج اإلرشادي من خالل تطبيقه على       

ة تجريبية، ويمثل البرنامج اإلرشادي المتغير المستقل الذي يضبطه الباحث ويتحكم فيه، وتبعا مجموع

أما المجموعة الضابطة فال ندخل . للبرنامج اإلرشادي تنمو قدرات األفراد على حل المشكلة منطقيا

أفراد عليها المتغير المستقل وإنما الهدف من تصميمها المقارنة بين درجات أفرادها ودرجات 
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المجموعة التجريبية لمالحظة تحسن قدرات األفراد على حل المشكلة منطقيا بعد تطبيق البرنامج 

  .اإلرشادي

  :العينة - 4

العينة هي مجموعة جزئية من المجتمع، ويالحظ أن مصطلح عينة ال يضع حدود في طريقة    

أبو عالم رجاء (تركة الحصول على العينة واختيارها فهي مجموعة جزئية من مجتمع له خصائص مش

  ). 2004محمود،

تتمثل خصائص العينة في متغيرات يمكن الحصول عليها من المجتمع بأية طريقة غير متحيزة     

  .تمثل مجتمع البحث تمثيال حقيقيا

تتمثل طريقة اختيار العينة في الدراسة الحالية في العينة العشوائية البسيطة إستيفاءا لشروط االختبار    

ائي، وبالتحديد العينة العشوائية البسيطة التي تفترض أن لكل فرد من أفراد المجتمع فرصة بأن اإلحص

أبو عالم (يكون ضمن العينة ، واختيار أي فرد من أفراد المجتمع ال يؤثر على  اختيار أي فرد آخر 

  ).2004رجاء محمود ،

جريبية  عددها اإلجمالي وتتكون عينة البحث من مجموعتين ، مجموعة ضابطة ومجموعة ت    

عشرة أفراد في المجموعة الضابطة وعشرة في المجموعة التجريببة تم اختيارهم من ضمن (فردا 20

حل المشكلة منطقيا  بهدف معرفة مستوى نمو قدراتهم في عملية علم النفس  السنة األولى ماستر طلبة

هم ،وباعتبارهم يركزون في دراسهم ، اعتمادا على تصحيح األفكار غير المنطقية لديكعملية فكرية

على السلوك البدائى ) فكرية ، جسمية، انفعالية  واجتماعية: الذي يتكون من نشاطات متعددة (للسلوك 

لإلنسان ويعتمدون بشكل كبير على نظرية التحليل النفسي التي تركز على النشاط الغريزي لإلنسان 

والهدف توفير . قه ذاته متى توفرت له الظروفمهملة كونه عاقل ومفكر ومنتج وقادر على تحقي

  . برنامج إرشادي عقالني انفعالي سلوكي لتنمية قدراتهم في حل المشكلة

  

  :وصف المجموعة التجريبية*

علم النفس المدرسي تتكون من ذكور وإناث تم السنة األولى  وهي مجموعة من طلبة الماستر   

  .2011ماي  تطبيق البرنامج اإلرشادي عليهم خالل شهر

  

  :أدوات البحث - 5
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أدوات جمع البيانات في البحث العلمي ضرورة أساسية من أجل قياس متغيرات الدراسة قياسا      

وتختلف أدوات جمع البيانات باختالف طبيعة الظاهرة المدروسة ) 2004موريس أنجرس،(صحيحا

كلة االجتماعية ، واختبار القدرة إخبار حل المش: وفي الدراسة الحالية تتمثل أدوات جمع البيانات في 

 .المنطقية

  

  :مقياس حل المشكلة االجتماعية -5-1

Theيعد مقياس حل المشكلة االجتماعية   social  Problem  solving  (SPSI-R)   inventory   

revisited 

ل أداة تقرير ذاتي تقيس قدرة األفراد على حل المشكالت في حياتهم اليومية ، وتقدر العوام       

( األساسية لحل المشكلة كما جاء في النظرية المعرفية للضغط وتعامل حل المشكلة االجتماعية 

,NEZY.D’ZARILL1982,1959(.                

وباعتبار هذا المقياس أداة حساسه لقياس عوامل حل المشكلة  حصلت عليه الباحثة سائل حدة       

  ).2008سائل وحيدة حدة،  (وجيهاتهبمراسلة األستاذ دزيريال واالستفادة من ت

التوجه اإليجابي (واستنادا إلى الدليل التقني للمقياس يقيس بعدين من حل المشكلة المتكيف والبناء      

التوجه السلبي نحو المشكلة (كما يقيس ثالث أبعاد مضطربة  ). نحو المشكلة، وحل المشكلة العقالني

ويتميز المقياس بخصائص سيكومترية جيدة ودقيقة ) ب التجنبالالمباالت و أسلو(وأسلوب االندفاعية

  .لهذا يقدم كأداة مهمة للتقدير والبحث

ويعد حل المشكلة االجتماعية عملية يحاول األفراد من خاللها، تحديد وكشف الحلول المتكيفة      

  .والفعالة للمشكالت التي يجربونها في حياتهم اليومية

  

  :مشكلة االجتماعيةالمقياس األصلي لحل ال* 

برزت أهمية بناء مقياس حل المشكلة االجتماعية خالل سنوات السبعينات والثمانينات الن        

البحث في هذا المجال كان محدودا بسبب االفتقار إلى مقياس مؤسس على اإلطار النظري لعمليات حل 

الصعوبات في اتجاهات حل المشكلة الذي يمكن الباحث من تحديد ومقارنة اإلمكانيات الخاصة و

ولألسباب السابقة طور دزيريال ونوزي .المشكلة واستغالل المهارات المكتسبة لدى مختلف األفراد

  .مقياس حل المشكلة االجتماعية كمقياس تقرير ذاتي  1990

وقد تمت دراسة ثبات مقياس حل المشكلة األصلي، عن طريق إعادة التطبيق بعد ثالث أسابيع وبلغ 

وبلغت معامالت ثبات . بالنسبة لمهارة حل المشكلة 0.88بالنسبة لالتجاه نحو المشكلة و 0.83ه معامل
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للمقياس المعرفي وبلغ معامل  0.73لمقياس تحديد وصياغة المشكلة،  0.86المقاييس الفرعية كالتالي 

بالنسبة لتنفيذ  0.65وبالنسبة للمقياس االنفعالي  0.92بالنسبة لمقياس االتجاه نحو المشكلة و  0.94ألفا 

  .الحل والتحقق

وتمت دراسة الصدق بمقارنة مقياس حل المشكلة لدزيريال ونوزي ومقياس حل المشكلة لباترسون      

، وتمت الدراسة على عينة من )1975(وهيبر،وطريقة حل المشكلة لمانس وبالت وسبيفاسك) 1982(

وهذين المقياسين ، وتمت دراسة الصدق بدراسة الطلبة أثبتت وجود ارتباطات بين مقياس حل المشكلة 

العالقة بين مقياس حل المشكلة االجتماعية ومركز التحكم الداخلى والضغط النفسي وتكرار المشكالت 

  .الشخصية واألعراض السيكوسوماتية المعقدة العامة

اس حل المشكلة بندا في مقي 20بندا حيث تم االحتفاظ ب 52ويتكون المقياس من في شكله النهائي من 

ولم تحذف بنود في المقاييس الفرعية . بنود في مقياس التوجه السلبي نحو المشكلة 10العقالني، وبـ 

األخرى ، ألن البنود الخمسة المكونة لكل مقياس هي ذات بعد موحد ،وأصبح مقياس حل المشكلة 

  :المراجع يتكون من المقاييس الفرعية اآلتية

 positive problem orientation.(Ppo) .: شكلةالتوجه اإليجابي نحو الم -

   .بنود 5ويتكون من         

         Rational problem(RP ): حل المشكلة العقالني -

  :موزعة كاآلتي بندا 20ويتكون من           

  .بنود 5ويحوي : تحديد وصياغة المشكلة ·

  .بنود 5ويحوي : وضع الحلول البديلة ·

  .بنود 5ويتكون من : أخذ القرار ·

 .بنود 5منويتكون : تنفيذ الحل والتحقق ·

  Negative problem orientation(Npo) :التوجه السلبي نحو المشكلة -

 بنود 10ويتكون   

 Impulsivity/ carlessness Style(Ics):  الالمباالت/أسلوب االندفاعية  -

                                      بنود 10ويتكون من         

 Avoidance style(AS)التجنب أسلوب  -

 .بنود 7ويتكون من           



 

68 
 

  ).2008،303،308سائل وحيدة حدة ، (كما تمت دراسة الصدق بطرق أخرى عديدة    

  :تطبيق اختبار حل المشكلة االجتماعية -

يمكن تطبيق االختبار في مجاالت متعددة منها العيادي اإلرشادي، الطبي،التربوي بإضافة إلى       

وترتبط القدرة العالية لحل المشكالت االجتماعية بإشكال العمل المتكيفة اإليجابية، . االت البحثمج

  .وترتبط القدرة على حل المشكلة المنخفضة بالعمل غير المتكيف

دقيقة وإن كان ليس هناك 20إلى  15بندا في مدة  52يطلب من الفرد اإلجابة عن المقياس المكون من 

أن يجيب المفحوص على كل البنود، ويتم تطبيق االختبار على أفراد من الجنسين وقتا محددا المهم 

سنة فما فوق على شكل نقل ذاتي فردي أو جماعي لمعرفة قدرة الفرد على التعامل مع  13إبتداءا من 

                                                                                                                                                       .لقبلي والبعدي للتطبيقا الوضعيات المشكلة، ويسمح بمقارنة نتائج القياس

وص اختيار اإلجابة المناسبة التي تشير إلى درجة هو سهل التطبيق، يتطلب من المفح: التنقيط -

وبهذه الطريقة تحسب . حسب البدائل من غير موافق بشدة إلى موافق بشدة 4إلى  0معينة من 

درجات كل فرد في المقاييس الفرعية والمقياس الكلي لحل المشكلة ثم تحول الدرجات الخام إلى 

قسم الدرجات التي يحصل عليها األفراد إلى فئات درجات معيارية حسب الفئة العمرية للمفحوص وت

  .تقدر من عالي للغاية إلى أدنى للغاية

سائل وحيدة حدة، (وتمثل الفئات العمرية التي يطبق عليها اختبار حل المشكلة االجتماعية   

2008،310 -311:(  

Adoliscents / A :13-17  سنة 

Young Adults /Y-A:17-39  سنة   

Middle Aged Adults /M-A :40-55  سنة   

/E-A Ederly Adults :60 - 80  سنة 

وبعد تحديد الدرجات المعيارية نقارنها بدرجات جدول تفسير الدرجات المعيارية الموضحة في     

  ):3(الجدول رقم 

  

 الدرجات المعيارية الدليل التوجيهي

 فأكثر -145 عالي للغاية

 144-130 عالي كثيرا
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 129-115 فوق المعتدل

 114-86 معتدل

 85-71 أقل من المعتدل

 70-56 أدنى بكثير

 وأقل-55 أدنى للغاية

  الدليل التوجيهي لتفسير الدرجات على اختبار حل المشكلة: )3(جدول رقم

  

  : اختبار القدرة المنطقية -5-2

اإلستنتاج  هو عبارة عن اختبار يقيس قدرة الراشدين على التفكير المنطقي المنهجي والقدرة على   

التي تختلف من فرد إلى آخر، وقد تمت صياغته بالحروف واألرقام إضافة إلى األشكال، ويقيس كل 

  .منها بعد من أبعاد القدرة المنطقية 

يعد االختبار مستقال عن المستوى الثقافي واالجتماعي للمفحوص ويتم تطبيقه بشكل فردي أو جماعي 

  ).د35(خالل زمن محدد

يتم التأكد . بندا، تحوي كل منها بدائل لإلجابة ما عدى السؤال األول والثاني 25ار من يتكون االختب 

  ). 1996فيصل عباس ،(من الخصائص السيكومترية للمقياس

  

والورقة التي ) االختبار(بعد تهيئة الجو المادي للمفحوص نقدم له كراس األسئلة : التطبيق -

 .يقة لإلجابة عن أسئلة االختباردق 35سيكتب عليها األجوبة ويترك للمفحوص 

لكل إجابة صحيحة والعالمة صفر لكل إجابة خاطئة حسب الدليل  1تعطى العالمة : التنقيط -

  .التوجيهي لالختبار

  :الخصائص السيكومترية ألدوات القياس-6

  :اختبار حل المشكلة االجتماعية - 1

  :الصدق -1-1

إلى االستدالالت  الخاصة التي  أهم خاصية من خواص القياس، ويشير مفهوم الصدق    

نخرج بها من درجات المقياس للقيام بتفسيرات معينة فإذا كان المقياس أو األداة اختبارا 
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يستخدم لوصف تحصيل أفراد العينة ، يجب أن تفسر الدرجات على أنها تمثل مجال التحصيل 

الدراسة حساب الصدق  وقد تم في هذه).  2004أبو عالم محمود  رجاء،(الذي يقيسه االختبار 

  .بطريقتين

  

  :                                                                   الطرفية صدق المقارنة - 1-1- 1

من أفـراد العينـة من كل  %27يتم حساب صدق المقارنة الطرفية باستخـراج نسبة     

ا ذوي الدرجات طرف من طرفي التوزيع للمجموعتين المتناقضتين، حيث تمثل إحداهم

المرتفعة في االختبار، واألخرى تمثل ذوي الدرجات المنخفضة، ومن ثم تمت المقارنة بينها 

بشير (وبذلك توفر هذه الطريقة حساب صدق األداة من خالل العينة "ت"باستخدام اختبار

  ).184، 2002معمرية، 

عبد الكريم (الباحثة بحساب  ولقد تم تطبيق االختبارعلى أفراد الدراسة اإلستطالعية، وقامت   

    ":t"اختبار ) 176، 2006بوحفص، 

  :النتائج) 4(ويبين الجدول رقم 

 درجة الحرية
ت المجدولة عند 

 0.01=ألفا

ت المجدولة عند 

 0.05= ألفا
 االختبار ت المحسوبة

35 2.70 2.02 8.02 
  حل المشكلة

 االجتماعية

  جتماعيةحساب صدق مقياس حل المشكلة اال): 4(جدول رقم 

  

من خالل الجدول يتبين أن قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة ت المجدولة ومنه توجد داللة     

  .إحصائية فاختبار حل المشكلة االجتماعية صادق

         

  :حساب الصدق الذاتي - 1-2- 1

ومنه فالصدق الذاتي  2..... 0.78الصدق الذاتي ويساوي الجذر التربيعي للثبات ويساوي جذر 

  .وهو معامل صدق قوي 0.89يساوي

  

  :الثبات -2- 1
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) أو درجة قريبة منها(يقصد بالثبات دقة المقياس أو اتساقه، فإذا حصل الفرد على نفس الدرجة      

عند تطبيقه أكثر من مرة   فإننا ) أو مجموعة من األسئلة المتكافئة أو المتماثلة(في نفس االختبار 

نه على درجة عالية من الثبات وبهذا المعنى يرتبط مفهوم نصف االختبار أو المقياس في هذه الحالة بأ

أبو عالم محمود (الثبات بما يسمى إحصائيا أخطاء القياس المتضمن في كل درجة من درجات المقياس 

  ).2004،429رجاء، 

ومعامل الثبات هو معامل ارتباط بين درجات األفراد في المقياس في مرات اإلجراء المختلفة أو       

وتم في هذه .نتائج إجراء المقياس على مجموعة واحدة يقوم باإلجراء فيها أخصائيون مختلفون بين 

  : الدراسة قياس الثبات بالطرق اآلتية 

  

  :حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية - 2-1- 1

حيث يتم االعتماد على طريقة التجزئة النصفية بعد تطبيق األداة على أفراد عينة الدراسة 

  االستطالعية، 

  0.47= ر 

  :وباستعمال تعديل سبيرمان براون 

  )ر+ 1( \ر. 2= ر   

  )2..... (0.64= نجد معامل االرتباط ر  

  .وهو معامل ثبات مقبول ومنه األداة ثابتة 

  

  :اختبار حل المشكلة االجتماعية - 

  : تم حساب معامل الثبات بالطريقة اآلتية

  :طريقة التجزئة النصفية - 

  :ت االختبار يقدر بوتم الحصول على معامل ثبا

  0.78= ر

  3......وهو معامل ثبات قوي

  :حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  -

  :حيث) ألفا كرومباخ(ولقد اعتمدنا على قياس ثبات االتساق الداخلي باستعمال معادلة  

  :وكانت النتيجة كاآلتي   
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  4............ 0.60=  ألفا

  4.3.2.1ومن خالل النتائج 

  .ر حل المشكلة االجتماعية  صادق وبالتالي يمكن اعتماده كأداة للقياسنقول أن اختبا

  

  :اختبار القدرة المنطقية - 2

  :حساب الصدق -1- 2

  بعد تطبيق االختبار على عينة من الطلبة مكونة من ثمانية وستون من طلبة  

نة تم الحصول درجات الطلبة أفراد العينة وحساب صدق المقار)2(قسم علم النفس بجامعة الجزائر

  ):5(الطرفية كما هو موضح في الجدول رقم

 االختبار ت المحسوبة ت المجدولة 0.05= عند ألفا 0.01= عند ألفا

 القدرة المنطقية 6.97 2.02 2.70 35

  حساب صدق اختبار القدرة المنطقية): 5(جدول رقم 

  

دق االختبار دال من خالل الجدول نالحظ أن ت المحسوبة أكبر من ت المجدولة ومنه فإن معامل ص 

.........1  

  

  

  :الصدق الذاتي لالختبار - 1-1- 2

    2.....0.84الصدق الذاتي يساوي الجذر التربيعي للثبات ويساوي 

  .نستنتج أن االختبار صادق 2و1وهو معامل صدق قوي، ومن 

  

  :حساب الثبات -2- 2

  :طريقة  التجزئة النصفية - 2-1- 2

  3.....0.71= تم الحصول على معامل الثبات ر

  .ت قويوهو معامل ثبا

  :حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  - 2-2- 2
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  4...... 0.67= تم حساب معامل ألفا كرونباخ والنتيجة هي ألفا

  4.3.2.1ومن خالل النتائج 

  .نقول أن اختبار القدرة المنطقية يمكن اعتماده كأداة للقياس

  

  :وصف األدوات

  :اختبار حل المشكلة االجتماعية - 

  :بندا موزعة على المقاييس الفرعية كاآلتي) 52(ية من يتكون االختبار في صورته النهائ

  . 38.28.27.19.9بنود هي )5(ويتكون من : التوجه اإليجابي نحو المشكلة

  : بندا وهي) 20( ويتكون من: حل المشكلة العقالني

49.48.47.46.44.43.40.39.37.35.33.29.26.25.24.20.18.11.7.5  

  ): 10( ون منويتك: أسلوب االندفاعية والالمباالة

52.51.45.36.22.21.15.10.8.3  

  50.41.32.17.13.12.6.4.2.1: بنود موزعة كاآلتي)7(ويتكون من : أسلوب التجنب

  

  :إختبار القدرة المنطقية - 

  ).-1-ملحق رقم (بندا موزعة في شكل أرقام وحروف وأشكال ) 25(ويتكون في صورته النهائية من 

  

  :البرنامج اإلرشادي - 3

  :مج اإلرشاديتحكيم البرنا -1- 3

بعد إعداد البرنامج اإلرشادي من طرف الطالبة الباحثة اعتماد على عدد من المراجع      

فعالية برنامج إرشادي عقالني انفعالي سلوكي لخفض الضغوط الحياتية، برنامج : المتخصصة منها

من ضغوط  إرشادي عقالني انفعالي سلوكي للخفض من درجة القلق، فعالية برنامج إرشادي للخفض

  .الحياة اعتمادا على إستراتيجية حل المشكلة، الطريق إلى التفكير المنطقي، اإلرشاد النفسي الجماعي

تم إعداد البرنامج اإلرشادي، وكما هو معمول به في البرامج اإلرشادية تم عرض البرنامج      

، قصد تحكيميه من 2جزائراإلرشادي في صورته األولية على عدد من األساتذة الجامعيين  بجامعة ال

  :حيث
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  تناسبه مع الهدف العام للدراسة  -

  تناسب محتواه مع األهداف اإلجرائية للبرنامج اإلرشادي  -

  عدد الجلسات مع األهداف اإلجرائية  -

  األهداف اإلجرائية والعامة  -

  األهداف و الغايات  -

  .التقنيات اإلرشادية، والتقدير الزمني للجلسات -

رنامج اإلرشادي تم أخذ جميع مالحظات األساتذة المحكمين بعين اإلعتبار في إعداد وبعد تحكيم الب     

  .الصورة النهائية للبرنامج اإلرشادي، وفي مايلي موجز جلسات البرنامج اإلرشادي

 

  :موجز جلسات البرنامج اإلرشادي -2- 3

  األهداف اإلجرائية : أوال

 تحديد المشكلة ·

  مواجهة الحقائق المتعلقة بالمشكلة  ·

  لتأكد مكن صلة الحقائق بالمشكلة ا ·

  التأكد من اتساق الحقائق فيما بينها  ·

  مخطط سير الجلسات : ثانيا

  :الجلسة األولى

  التمهيد للبرنامج اإلرشادي : الموضوع

  األهداف  ·

  التعارف بين المرشد وأعضاء الجماعة اإلرشادية 

  بناء الثقة بين المرشدة واألعضاء 

  قية واختبار حل المشكلةتطبيق اختبار القدرة المنط

  :التقنيات اإلرشادية المستخدمة ·

  .المحاضرة، المناقشة

  :محتوى الجلسة  ·

بعد التعارف والتعريف بالبرنامج اإلرشادي، تقوم المرشدة بشرح طريقة العمل مع 

  .القبول، اإلقبال، التقبل: المجموعة اإلرشادية وشروط نجاح العمل وهي 
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  .لبرنامج اإلرشادي واالستفادة من جميع نشاطاتهبإنجاز جميع جلسات ا: القبول -

وهو حضور أعضاء الجماعة اإلرشادية إلى جلسات البرنامج اإلرشادي دون : اإلقبال -

  . شروط، أي دون أن يكون ذلك عامل ضغط على األعضاء

وهو الجو اإلرشادي القائم على الثقة بين المرشدة واألعضاء الذي يضمن :التقبل -

  .االنضباط في العمل الجماعي بين األعضاء وكذا العالقة اإلرشاديةالسرية والجدية و

  .االتفاق على مواعيد سير الجلسات القادمة التسعة -

  

  :الجلسة الثانية

  التعرف على خطوات تحديد المشكلة: الموضوع

  :التقنيات اإلرشادية ·

ر المنطقية لدى ، تصحيح األفكار غي)فتح المشكلة في إطار يجعلها قابلة للحل(إعادة التأطير

  .األعضاء ، المناقشة الجماعية

  :محتوى الجلسة  ·

  تقوم المرشدة بشرح معنى تحديد التفكير وتدقيق التفكير 

  معنى التفكير المنطقي  -

  األلفاظ المشتركة  -

  األلفاظ المبهمة  -

  األلفاظ ذات الصبغة االنفعالية  -

  

  :الجلسة الثالثة

  المشكلة التعرف على خطوات تحديد: الموضوع

  :التقنيات المستخدمة ·

  .إعادة التأطير، تصحيح األفكار غير المنطقية لدى األعضاء ، المناقشة الجماعية

  :محتوى الجلسة  ·

  :تناقش المرشدة مع األعضاء العوامل التي تؤدي إلى إعاقة حل المشكلة وهي 

  .تنجب الوقوع في خطأ في تحديد المعطيات أو المعلومات المحددة للمشكلة - 1

  التي نعتقد أنها صحيحة في قائمة واختيار الصحيح منها : وضع المعلومات ·

إعطاء أمثلة عن ذلك واستخراج األخطاء مع ....تجنب الخطأ الناشئ عن االقتران  - 2

  األعضاء



 

76 
 

  تجنب الخطأ الناتج عن الحكم عن الكل بما نحكم به عن الجزء  - 3

 .تجنب الخطأ الناشئ عن االحتكار - 4

  

  :الجلسة الرابعة

  التعرف على خطوات تحديد المشكلة : وضوعالم

  : التقنيات المستخدمة ·

  .إعادة التأطير، تصحيح األفكار غير المنطقية، المناقشة الجماعية

  :محتوى الجلسة

  .مواصلة التعرف على أخطاء التفكير المنطقي وتصحيحها مع األعضاء -

  .يحةالمخادعة في القياس، إعطاء أمثلة عن ذلك واستخراج األفكار الصح - 5

  :المغالطة في التفكير ومنها - 6

  .التشابه والتمثيل ·

  

  

  : الجلسة الخامسة

  خطوات تحديد المشكلة : الموضوع

  : التقنيات المستخدمة ·

  .إعادة التأطير، تصحيح األفكار غير المنطقية ، المناقشة الجماعية

  : محتوى الجلسة ·

قي ومعرفة العوائق التي تقوم المرشدة بشرح المساعدات التي تسهل اكتساب التفكير المنط

  .المشاعر القوية -3التعصب - 2الخرافات -1: تحول دون استخدام التفكير المنطقي وهي

  

  :الجلسة السادسة

  .خطوات تحديد المشكلة: موضوع الجلسة

إعادة التأطير، تصحيح األفكار غير المنطقية ، المناقشة : التقنيات المستخدمة ·

  .الجماعية

  :محتوى الجلسة ·
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مرشدة بإعطاء أمثلة عن التحديد الصحيح للمشكلة وتطلب من األعضاء تحديد تقوم ال

  .مشكالت مختلفة

  

  :الجلسة السابعة

  الموضوع مواجهة الحقائق المتعلقة بالمشكلة

  :التقنيات المستخدمة ·

  .اللجوء إلى التعامل مع الذات العقالنية

  :محتوى الجلسة ·

ق المؤلمة أو الواقعية التي يجب إدراكها تقوم المرشدة بمساعدة األعضاء لمعرفة الحقائ

  .لحل المشكلة

  .مشكلة الوظيفة المستقبلية مثال -

تقوم المرشدة بأمر األعضاء باستخراج الحقائق المؤلمة أو الواقعية التي يجب إدراكها لحل 

  .هذه المشكلة

  .بلتساعد المرشدة األعضاء على التعرف على خصائصهم الذاتية المتعلقة بمهنة المستق

  

  

  :الجلسة الثامنة

  .الموضوع التأكد من صلة الحقائق المشكلة

  :التقنيات المستخدمة ·

  تدبر االنطباع 

  :محتوى الجلسة ·

تساعد المرشدة األعضاء على استخراج أفكارهم وانطباعاتهم حول قيمة الحقائق التي  -

  .توصلوا إليها لحل المشكلة

م في الوصول إلى تقييمها من حيث تناقش المرشدة مع األعضاء الحقائق وتساعده -

  .مالئمتها لحل المشكلة

  .يتعرف األعضاء على األشياء التي يتناقضون فيها مع أنفسهم -

  

  : لجلسة التاسعةا

  .التأكد من اتساق الحقائق فيما بينها:الموضوع 
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  :التقنيات المستخدمة ·

  حل المشكلة 

  :محتوى الجلسة ·

  .ون فيها مع أنفسهم، وتساعدهم المرشدة على ذلكيتعرف األعضاء على األوجه التي يتناقض

  .تعطي المرشدة أمثلة يتناقض فيها األفراد مع أنفسهم، ويقدم األعضاء أمثلة -

  .تناقش المرشدة مع األعضاء أوجه التناقض -

يحل األعضاء  بمساعدة المرشدة التناقض الذي يؤدي حله إلى اتساق النتائج والوصول  -

  .لمشكلةإلى الحل المناسب ل

  

  :الجلسة العاشرة

  ختام البرنامج اإلرشادي : الموضوع

  :التقنيات المستخدمة ·

  المحاضرة 

  .تقدم المرشدة لألعضاء ملخص عما ورد في البرنامج اإلرشادي: محتوي الجلسة ·

  . يجيب األعضاء على اختبار القدرة المنطقية واختبار حل المشكلة -

  .ج اإلرشاديتشكر المرشدة المشاركين في البرنام -

  :األسلوب اإلحصائي المستخدم - 6

يحدد منهج الدراسة وكذا طبيعة المتغيرات األسلوب اإلحصائي المناسب لعرض وتحليل البيانات 

واختبار فرضيات الدراسة، والمنهج التجريبي في هذا البحث يهدف إلى دراسة الفروق بين 

لدراسة هو اختبار ت لدراسة الفروق بين المجموعات، وبذلك فإن األسلوب اإلحصائي المالئم لهذه ا

المتوسطات بهدف معرفة الفروق بين درجات األفراد في المجموعتين الضابطة والتجربيبة في القياس 

  .القبلي والبعدي لمعرفة أثر البرنامج اإلرشادي على المجموعة التجربيبية

  :تعريف اختبار ت -

متوسطين لعينتين مرتبطتين أو غير مرتبطتين، هو اختبار بارامتري يهدف إلى دراسة الفروق بين 

وأن تكون متصلة ومستوى القياس مستوى المسافات . ويشترط فيه اعتدالية التوزيع وعشوائية العينة

 .والبيانات كمية

  :االلتواء - 
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للتحقق من اعتدالية التوزيع تم حساب االلتواء هو مقياس وصفي يقيس ويصف توزيع األفراد،      

دل على التوزيع االعتدالي لألفراد ، بمعنى أن األفراد يتوزعون توزيعا متساويا داخل وإذا معتدل 

والضعاف،ويقع ) المتوسطون(المجتمع ويقسمون إلى ثالث فئات رئيسية وهم المتفوقون والعاديون

إي انه ال يوجد التواء في توزيع درجات ) 0(، وتم حساب االلتواء وقدر بالتقريب صفر) 3+و 3- (بين

ألفراد في اتجاه الدرجات السالبة وال يوجد التواء لدرجات األفراد في االتجاه الموجب ، فدرجات ا

  .األفراد موزعة توزيعا اعتداليا

في التصميم التجريبي أثر المتغير المستقل على التابع، كما يبين الفروق بين " ت"ويبين اختبار      

  .المجموعتين الضابطة والتجريبية 

كان الفرق ذو داللة إحصائية يمكن تعميمه على العينتين محل الدراسة، وال يمكن أن يحدث  إذا      

، وهي نتيجة مقبولة ألنها تبين أن المتغير المستقل يؤثر في )بالمائة 5(بالصدفة مع احتمال خطأ قدره 

  ).175،2006أبو حفص عبد الكريم،(المتغير التابع 

  

  :معامل ارتباط الرتب - 

بتحويل الدرجات إلى رتب من أجل معرفة طبيعة العالقة ) سبيرمان(عامل ارتباط الرتبويحسب م    

بين درجات نفس األفراد في اختبارين انثنين، ويحدد معامل ارتباط الرتب قوة العالقة اإلرتباطية من 

  .الداللة اإلحصائية للعالقة اإلرتباطية" ت"عدمها، كما يحدد اختبار الداللة اإلحصائية 

  

  :صةخال

  

تناولت الباحثة في هذا الفصل اإلجراءات المتبعة في الدراسة الميدانية، وهي الدراسة       

االستطالعية، متغيرات الدراسة والمنهج العلمي المستخدم في الدراسة  وعينة الدراسة وأدواتها 

  .واألسلوب اإلحصائي المعتمد في تنظيم وتحليل البيانات

ستطالعية على تجريب مقاييس البحث والتحقق من فرضيات الدراسة و واعتمدت الدراسة اال      

تحديد عينة الدراسة وتتمثل في عينة عشوائية من طلبة علم النفس حاصلين على درجات متدنية في 

اختبار قدرة التجريد وفي اختبار حل المشكلة االجتماعية وهم بذلك عينة ممثلة للمجتمع، ومن أسباب 

النفس أنهم يعتمدون بشكل كبير في دراستهم على نظرية التحليل النفسي التي تعتبر اختيار طلبة علم 

اإلنسان كائن عزيزي أكثر منه كائن مفكر، ويفسرون السلوك اإلنساني على هذا األساس فجاءت معظم 
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هم دراساتهم تحليلية تقترب بشكل كبير من الخرافة والتفكير العامي األمر الذي ظهر جليا في عدم قدرت

  .على اإلجابة على اختبارات التفكير

كما وضحنا في هذا الفصل األسلوب اإلحصائي المعتمد في الدراسة، ويتناول الفصل الموالي      

  .    عرض نتائج الدراسة األساسية وتحليلها ومناقشتها للتحقق من صحة فرضيات الدراسة
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  :الفصل السادس

 ةـــج الدراســنتائ
 

 

  تمهيد

 وتحليل النتائجعرض  - 1

  عرض وتحليل النتائج الفرضية األولى -1- 1

  عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية -2- 1

  عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة -3- 1

 تفسير ومناقشة النتائج  - 2

  تفسير ومناقشة النتائج الفرضية األولى -2- 2

  تفسير ومناقشة نتائج الفرضية الثانية  -2-3

  ةسير ومناقشة نتائج الفرضية الثالثتف -2-4

  االستنتاج العام -  3
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 : تمهيد

  

يتم في هذا الفصل عرض وتحليل نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها في ضوء الدراسات        

ويتم االعتماد في عرض نتائج الدراسة على األساليب . السابقة، وكذلك عرض االستنتاج العام للدراسة

د العالقة بين أداء أفراد العينة على االختبارين تم استخدام اإلحصائية المالئمة لذلك، فمن أجل إيجا

لداللة الفروق " ت"معامل ارتباط الرتب، ومن أجل قياس الفروق بين درجات األفراد تم حساب اختبار 

أما تفسير ومناقشة .بين المتوسطات ألفراد المجموعتين الضابطة التجريبية من أجل اختبار الفرضيات

ان وفق النظرية اإلرشادية وفي ضوء الدراسات السابقة، وفيما يلي عرض نتائج نتائج الدراسة فك

 .الفرضية األولى

      

 :عرض النتائج -1

  :عرض نتائج الفرض األول -1- 1

 

  :      تنص الفرضية األولى على اآلتي    

فكير يوجد أثر إيجابي لتطبيق البرنامج اإلرشادي في تنمية القدرة على حل المشكلة باستخدام الت -

  .المنطقي لدى أفراد المجموعة التجريبية

من أجل اختبار صحة هذه الفرضية تم حساب درجات أفراد المجموعة التجريبية في اختبار حل 

المشكلة االجتماعية واختبار القدرة المنطقية في كال القياسين القبلي والبعدي والنتائج كما هو موضح 

  ):2(في الشكل رقم 
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  منحنى بياني يوضح تطور درجات أفراد المجموعة التجربيبة: -2-شكل رقم 

  

تطور درجات أفراد المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي حيث  -2-يبين الشكل رقم     

طقية في اختبار القدرة المن) 5.1(بلغ متوسط درجات األفراد في القياس القبلي للبرنامج اإلرشادي 

في مقياس حل المشكلة االجتماعية، وتطور متوسط  درجات األفراد في القياس البعدي ) 70(و

في مقياس حل المشكلة ) 151.5(في اختبار القدرة المنطقية و) 14.79(للبرنامج اإلرشادي إلى 

  .االجتماعية

  

ي والبعدي  تم حساب معامل ومن أجل إيجاد العالقة االرتباطية بين أداء األفراد في القياسين القبل    

ارتباط الرتب بين درجات األفراد في اختبار  القدرة المنطقية ومقياس حل المشكلة االجتماعية ، في 

نتائج حساب معامل ) 6(كل من القياس القبلي والبعدي للبرنامج اإلرشادي ويوضح الجدول رقم

 :ارتباط الرتب بالنسبة للمجموعة التجريبية 
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DF 

  قيمة

 "t"المجدولة

  عند

 0.05=ألفا

 

  قيمة

 "t"المجدولة

عند 
 0.01=ألفا

 قيمة 
  " tالمحسوبة"

معامل 
  إرتباط

 الرتب

 القياس

 القبلي 0.75 3.57 3.16  2.22 10

 البعدي 0.80 4.21    

  

  قياس العالقة اإلرتباطية بين أداء أفراد المجموعة التجريبية في االختبارين): 6(جدول رقم 
  

المحسوبة للداللة اإلحصائية لمعامل ارتباط الرتب " ت"نالحظ أن قيمة ) 6(الجدول رقم  من خالل   

  ). 00.5(و ) 00.1(المجدولة عند مستوى الداللة " ت"أكبر من قيمة 

وبذلك توجد عالقة إرتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية ألداء أفراد المجموعة التجريبية على    

  .بأدائهم على مقياس حل المشكلة االجتماعية اختبار القدرة المنطقية 

وهذا ألن خطوات التفكير المنطقي تهدف إلى الوصول بالطلبة إلى حل المشكل، فكلما كان أداءهم     

  .جيد على اختبار القدرة المنطقية كان جيدا على مقياس حل المشكلة االجتماعية

  :  ي االختباريننتائج أفراد العينة التجريبية ف) 3(ويبين الشكل رقم 

0
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  رسم بياني يوضح نتائج أفراد المجموعة التجريبية في االختبارين): 3(شكل رقم 
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يمثل العمود األول متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في اختبار القدرة المنطقية، ويمثل    

بة في مقياس حل المشكلة االجتماعية ،وذلك في العمود الثاني متوسط درجات أفراد المجموعة التجربي

  .القياس القبلي للبرنامج اإلرشادي

ويمثل العمود الثالث متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في اختبار القدرة المنطقية، ويمثل   

العمود الرابع متوسط درجات أفراد المجموعة التجربيبة في مقياس حل المشكلة االجتماعية ،وذلك 

  .في القياس البعدي للبرنامج اإلرشادي

ومن خالل األعمدة البيانية يتبين أن أداء أفراد المجموعة التجريبية كان منخفضا ودون المتوسط     

. قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي) القدرة المنطقية، مقياس حل المشكلة االجتماعية(في االختبارين 

  .إلى المستوى الجيد بعد تطبيق البرنامج اإلرشاديوارتفع أداء أفراد المجموعة التجريبية 

ومن أجل قياس الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي    

  .لمجموعتين مستقلتين" ت"والبعدي للبرنامج اإلرشادي، تم تطبيق اختبار 

  ":ت"نتائج قياس اختبار ) 8(والجدول رقم ) 7(ويوضح الجدول رقم  

  

DF 

  قيمة

  "t"المجدولة عند

 0.05=ألفا

  قيمة

 "t"المجدولة

 0.01=عند ألفا

      قيمة 

 "tالمحسوبة"
 المجموعة

 التجريبية 7.23 1.71 2.81 22

  

لدراسة الفروق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية " ت"نتائج قياس إختبار):7(جدول رقم 

  في إختبار القدرة المنطقية

DF 

  قيمة

  "t"ولة عندالمجد

 0.05=ألفا

  قيمة

 "t"المجدولة

 0.01=عند ألفا

      قيمة 
 "tالمحسوبة"

 المجموعة

 التجريبية 8.01 1.71 2.81 22

لدراسة الفروق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية " ت"نتائج قياس إختبار):8(جدول رقم 

  في  مقياس حل المشكلة اإلجتماعية
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" ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"يتبين أن قيمة ) 8(والجدول رقم )  7(من خالل الجدول رقم    

وهذه النتيجة تعني أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين ) 0.05(و) 0.01(المجدولة عند مستوى الداللة 

كما توجد فروق دالة إحصائيا . متوسطي درجات أفراد المجموعة التجربيبية في اختبار القدرة المنطقية

والفروق المسجلة . رجات أفراد المجموعة التجربيبية في مقياس حل المشكلة االجتماعيةبين متوسطي د

 .لصالح القياس البعدي لتطبيق البرنامج اإلرشادي

  

  :عرض نتائج الفرض الثاني -2- 1

  :     تنص الفرضية الثانية على اآلتي   

لى تنمية قدراتهم على حل يوجد أثر سلبي لعزل البرنامج اإلرشادي على أفراد المجموعة التجريبية ع

  :المشكلة باستخدام التفكير المنطقي

من أجل اختبار صحة هذه الفرضية تم حساب درجات أفراد المجموعة الضابطة في اختبار حل    

المشكلة االجتماعية واختبار القدرة المنطقية في كال القياسين القبلي والبعدي والنتائج كما هو موضح 

  ):4(في الشكل رقم 
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 منحنى بياني يوضح درجات أفراد المجموعة الضابطة): 4(شكل رقم

  

درجات أفراد المجموعة الضابطة بين القياسين القبلي والبعدي حيث بلغ )  4(يبين الشكل رقم   

) 70(قية وفي اختبار القدرة المنط) 5.1(متوسط درجات األفراد في القياس القبلي للبرنامج اإلرشادي 

في مقياس حل المشكلة االجتماعية، وبقي متوسط  درجات أفراد المجموعة الضابطة نفسه في القياس 
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بالنسبة لمقياس حل ) 70(في اختبار القدرة المنطقية و) 5.1(البعدي للبرنامج اإلرشادي إي  قدر بـ 

  .المشكلة االجتماعية

  

األفراد في القياسين القبلي والبعدي  تم حساب معامل ومن أجل إيجاد العالقة االرتباطية بين أداء    

ارتباط الرتب بين درجات األفراد في اختبار  القدرة المنطقية ومقياس حل المشكلة االجتماعية ، في 

نتائج حساب معامل ارتباط الرتب بالنسبة ) 8(كل من القياس القبلي والبعدي، ويوضح الجدول رقم

  :ألفراد المجموعة الضابطة 

  

DF 

  قيمة

 "t"المجدولة

  عند

 0.05=ألفا

 

  قيمة

 "t"المجدولة

عند 
 0.01=ألفا

 قيمة 
 "tالمحسوبة"

معامل 
  ارتباط

 الرتب

 القياس

 القبلي 0.73 3.36 3.16  2.22 

 البعدي 0.78 3.94    10

  

  قياس العالقة االرتباطية بين أداء أفراد المجموعة الضابطة في االختبارين): 9(جدول رقم

  

المحسوبة للداللة اإلحصائية لمعامل ارتباط الرتب أكبر " ت"نالحظ أن قيمة ) 9(ل الجدول رقم من خال

  ).00.5(و ) 00.1(المجدولة عند مستوى الداللة " ت"من قيمة 

وبذلك توجد عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية ألداء أفراد المجموعة الضابطة على اختبار 

هم على مقياس حل المشكلة االجتماعية ، فنتائج أفراد المجموعة الضابطة في نفس القدرة المنطقية بأدائ

  .المستوى في االختبارين

  

  :  نتائج أفراد العينة الضابطة في االختبارين) 5(ويبين الشكل رقم 
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  بارينرسم بياني يوضح نتائج أفراد المجموعة الضابطة في االخت): 5(شكل رقم 

  

يمثل العمود األول متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة  في اختبار القدرة المنطقية، ويمثل      

العمود الثاني متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في مقياس حل المشكلة االجتماعية ،وذلك في 

  .القياس القبلي

بطة في اختبار القدرة المنطقية، ويمثل ويمثل العمود الثالث متوسط درجات أفراد المجموعة الضا  

العمود الرابع متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في مقياس حل المشكلة االجتماعية، وذلك في 

  .القياس البعدي

  

ومن خالل األعمدة البيانية يتبين أن أداء أفراد المجموعة الضابطة كان منخفضا ودون المتوسط     

وبقي . قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي) لمنطقية، مقياس حل المشكلة االجتماعيةالقدرة ا(في االختبارين 

  . منخفضا وبنفس الدرجات في القياس البعدي

  

ومن أجل قياس الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة بين القياسين القبلي    

  .لمجموعتين متشابهتين" ت"والبعدي، تم تطبيق اختبار 
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 ":ت"نتائج قياس اختبار ) 11(والجدول رقم ) 10(الجدول رقم  ويوضح

DF 

  قيمة

  "t"المجدولة عند

 0.05=ألفا

  قيمة

 "t"المجدولة

 0.01=عند ألفا

      قيمة 

 "tالمحسوبة"
 المجموعة

 الضابطة 1.18 3.10 2.20 22

الضابطة في لدراسة الفروق بين درجات أفراد المجموعة " ت"نتائج قياس اختبار):10(جدول رقم 

  اختبار القدرة المنطقية

DF 

  قيمة

  "t"المجدولة عند

 0.05=ألفا

  قيمة

 "t"المجدولة

 0.01=عند ألفا

      قيمة 
 "tالمحسوبة"

 المجموعة

 الضابطة 1.79 3.10 2.20 22

لدراسة الفروق بين درجات أفراد المجموعة الضابطة في " ت"نتائج قياس اختبار):11(جدول رقم 

  شكلة االجتماعيةمقياس حل الم

" ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت"يتبين أن قيمة ) 11(والجدول رقم )  10(من خالل الجدول رقم     

وهذه النتيجة تعني أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين ) 0.05(و) 0.01(المجدولة عند مستوى الداللة 

كما توجد فروق دالة إحصائيا . ةمتوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة في اختبار القدرة المنطقي

  .بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة في مقياس حل المشكلة االجتماعية

  

  :عرض نتائج الفرض الثالث -3- 1

  :  تنص الفرضية الثالثة على اآلتي   

يوجد أثر إيجابي لتطبيق البرنامج اإلرشادي على أفراد المجموعة التجريبية في تنمية قدراتهم       

على حل المشكلة باستخدام التفكير المنطقي مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة    من أجل اختبار 

صحة هذه الفرضية تم حساب درجات أفراد المجموعتين  الضابطة والتجربية في اختبار حل المشكلة 

و موضح في االجتماعية واختبار القدرة المنطقية في كال القياسين القبلي والبعدي، والنتائج كما ه

  ):6(الشكل رقم 
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  منحنى بياني يوضح درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة): 6(شكل رقم

 

درجات أفراد المجموعة التجربية الضابطة بين القياسين القبلي والبعدي لتطبيق ) 6(يبين الشكل رقم   

سط درجات أفراد المجموعتين في القياس القبلي للبرنامج اإلرشادي البرنامج اإلرشادي حيث بلغ متو

في مقياس حل المشكلة االجتماعية، وتطور متوسط  درجات ) 70(في اختبار القدرة المنطقية و) 5.1(

في مقياس حل المشكلة ) 151.5(في اختبار القدرة المنطقية و) 14.79(أفراد المجموعة التجريبية إلى

نما بقي متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة  نفسه في القياس البعدي لتطبيق بي. االجتماعية 

بالنسبة لمقياس حل المشكلة ) 70(في اختبار القدرة المنطقية و) 5.1(البرنامج اإلرشادي إي  قدر ب 

  .االجتماعية

ي  تم حساب معامل ومن أجل إيجاد العالقة االرتباطية بين أداء األفراد في القياسين القبلي والبعد    

ارتباط الرتب بين درجات األفراد في اختبار  القدرة المنطقية ومقياس حل المشكلة االجتماعية ، في 

نتائج حساب معامل ارتباط الرتب بالنسبة ) 11(كل من القياس القبلي والبعدي، ويوضح الجدول رقم

  :ألفراد المجموعتين التجربيبة و الضابطة
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DF 

  قيمة

 "t"ةالمجدول

  عند

 0.05=ألفا

 

  قيمة

 "t"المجدولة

عند 
 0.01=ألفا

      قيمة 
 "tالمحسوبة"

معامل 
  ارتباط

 الرتب

  القياس

 البعدي

 الضابطة 0.78 3.94 3.16  2.22 10

 التجربية 0.80 4.21    

ارين قياس العالقة اإلرتباطية  ألداء أفراد المجموعتين التجربيية والضابطة  في االختب): 12(جدول رقم

  في القياس البعدي

  

المحسوبة للداللة اإلحصائية لمعامل ارتباط " ت"نالحظ أن قيمة ) 12(من خالل الجدول رقم     

  ). 00.5(و ) 00.1(المجدولة عند مستوى الداللة " ت"الرتب أكبر من قيمة 

لضابطة على وبذلك توجد عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية ألداء أفراد المجموعة ا    

اختبار القدرة المنطقية بأدائهم على مقياس حل المشكلة االجتماعية في القياس البعدي،كما توجد عالقة 

ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية ألداء أفراد المجموعة التجريبية على اختبار القدرة المنطقية 

  .لتطبيق البرنامج اإلرشاديبأدائهم على مقياس حل المشكلة االجتماعية في القياس البعدي 

  :نتائج أفراد العينتين الضابطة والتجريبية  في االختبارين في القياس البعدي) 7(ويبين الشكل رقم 
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  رسم بياني يوضح نتائج أفراد المجموعة الضابطة في االختبارين): 7(شكل رقم 
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راد المجموعة الضابطة  في اختبار القدرة المنطقية، ويمثل يمثل العمود األول متوسط درجات أف     

العمود الثاني متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في مقياس حل المشكلة االجتماعية في القياس 

  .القبلي

ويمثل العمود الثالث متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في اختبار القدرة المنطقية، ويمثل     

رابع متوسط درجات أفراد المجموعة التجربيبة في مقياس حل المشكلة االجتماعية في القياس العمود ال

  .البعدي لتطبيق البرنامج اإلرشادي

ومن خالل األعمدة البيانية يتبين أن أداء أفراد المجموعة الضابطة كان منخفضا ودون المتوسط      

في القياس البعدي، أما بالنسبة ألفراد ) ة االجتماعيةالقدرة المنطقية ، مقياس حل المشكل(في االختبارين 

  . المجموعة التجريبية فأداءهم على االختبارين في القياس البعدي مرتفع وفي مستوى الجيد

ومن أجل قياس الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في    

  .لمجموعتين مستقلتين" ت"القياس البعدي، تم تطبيق اختبار 

 ":ت"نتائج قياس اختبار ) 14(والجدول رقم ) 13(ويوضح الجدول رقم 

DF 

  قيمة

  "t"المجدولة عند

 0.05=ألفا

  قيمة

 "t"المجدولة

 0.01=عند ألفا

      قيمة 
 "tالمحسوبة"

القياس 
 البعدي

22 1.79 2.71 6.13 
المجموعة 
الضابطة 
 والتجربيبية

لدراسة الفروق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية في " ت"س إختبارنتائج قيا):13(جدول رقم 

  إختبار القدرة المنطقية

  

DF 

  قيمة

  "t"المجدولة عند

 0.05=ألفا

  قيمة

 "t"المجدولة

 0.01=عند ألفا

      قيمة 
 "tالمحسوبة"

القياس 
 البعدي

22 1.79 2.71 6.54 
المجموعة 
الضابطة 
 والتجربيبية

لدراسة الفروق بين درجات أفراد المجموعة التجريبية في " ت"ئج قياس اختبارنتا):14(جدول رقم 

  إختبار حل المشكلة االجتماعية
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" ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"يتبين أن قيمة ) 14(والجدول رقم )  13(من خالل الجدول رقم    

فروق دالة إحصائيا بين  وهذه النتيجة تعني أنه توجد) 0.05(و) 0.01(المجدولة عند مستوى الداللة 

كما . متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في اختبار التفكير المنطقي 

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في 

  .ية مقياس حل المشكلة االجتماعية، والفروق لصالح المجموعة التجريب

  

   :ومن خالل ماسبق يمكن القول

يوجد أثر إيجابي لتطبيق البرنامج اإلرشادي في تنمية القدرة على حل المشكل باستخدام التفكير      

  .المنطقي لدى طلبة علم النفس بالجزائر

تم حساب درجات أفراد المجموعتين  الضابطة والتجربية في اختبار حل المشكلة االجتماعية وقد     

 ):8(ختبار القدرة المنطقية في كال القياسين القبلي والبعدي، والنتائج كما هو موضح في الشكل رقم وا
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منحنى بياني يوضح درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة خالل ): 8(شكل رقم

  القياسين القبلي والبعدى

  

ر درجات أفراد المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي حيث تطو) 8(يبين الشكل رقم     

في اختبار القدرة المنطقية ) 5.1(بلغ متوسط درجات األفراد في القياس القبلي للبرنامج اإلرشادي 

في مقياس حل المشكلة االجتماعية، وتطور متوسط  درجات األفراد في القياس البعدي للبرنامج ) 70(و

في مقياس حل المشكلة االجتماعية ) 151.5(في اختبار القدرة المنطقية و) 14.79(إلى اإلرشادي 
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بينما يمثل المنحنيين في األسفل متوسط درجات أفراد .  والدرجات ممثلة في المنحنى البياني العلوي

ار في اختب) 5.1(المجموعة الضابطة في القياسين القبلي والبعدي، حيث بلغ متوسط درجات األفراد 

في مقياس حل المشكلة االجتماعية في القياس القبلي وبقيت الدرجات نفسها في ) 70(القدرة المنطقية و

  .كال االختبارين في القياس البعدي

ومن أجل إيجاد العالقة االرتباطية بين أداء األفراد في القياسين القبلي والبعدي للمجموعتين      

ارتباط الرتب بين درجات األفراد في اختبار  القدرة المنطقية التجريبية والضابطة  تم حساب معامل 

ومقياس حل المشكلة االجتماعية ، في كل من القياس القبلي والبعدي للبرنامج اإلرشادي ويوضح 

  :نتائج حساب معامل ارتباط الرتب ) 15(الجدول رقم

DF  

 قيمة

"t"  

  المجدولةعند

 0.05=ألفا

 قيمة

"t  "  

المجدولة عند 
 0.01=ألفا

      قيمة 
 "tالمحسوبة"

معامل 
  ارتباط

 الرتب

 المجموعة القياس

10  

2.22 

 الضابطة القبلي 0.73 3.36 

  البعدي 0.78 3.94 3.16  

 التجريبية القبلي 0.75 3.57   

  البعدي 0.80 4.21    

  

لضابطة  في قياس العالقة االرتباطية  ألداء أفراد المجموعتين التجريبية وا): 15(جدول رقم

  االختبارين في القياسين القبلي و البعدي

  

المحسوبة للداللة اإلحصائية لمعامل ارتباط " ت"نالحظ أن قيم) 15(من خالل الجدول رقم       

  ). 00.5(و ) 00.1(المجدولة عند مستوى الداللة " ت"الرتب أكبر من قيم 

حصائية ألداء أفراد المجموعة الضابطة وأفراد وبذلك توجد عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إ      

المجموعة التجريبية على اختبار القدرة المنطقية بأدائهم على مقياس حل المشكلة االجتماعية في القياس 

البعدي، كما توجد عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية ألداء أفراد المجموعة الضابطة وأفراد 

اختبار القدرة المنطقية بأدائهم على مقياس حل المشكلة االجتماعية في القياس المجموعة التجريبية على 

  .البعدي لتطبيق البرنامج اإلرشادي
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نتائج أفراد العينتين الضابطة والتجريبية  في االختبارين في القياس القبلي ) 9(ويبين الشكل رقم      

  :والقياس البعدي 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

 

رسم بياني يوضح نتائج أفراد المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في القياسين ): 9( شكل رقم

  القبلي والبعدي

  

يمثل العمود األول متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة  في اختبار القدرة المنطقية، ويمثل      

لة االجتماعية في القياس العمود الثاني متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في مقياس حل المشك

  .القبلي

ويمثل العمود الثالث متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في اختبار القدرة المنطقية، ويمثل     

العمود الرابع متوسط درجات أفراد المجموعة التجربيبة في مقياس حل المشكلة االجتماعية في القياس 

  .القبلي لتطبيق البرنامج اإلرشادي

مثل العمود الخامس متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة  في اختبار القدرة المنطقية، ويمثل ي    

العمود السادس متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في مقياس حل المشكلة االجتماعية وذلك في 

  .القياس البعدي

تبار القدرة المنطقية، ويمثل ويمثل العمود السابع متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في اخ    

العمود الثامن متوسط درجات أفراد المجموعة التجربيبة في مقياس حل المشكلة االجتماعية في القياس 

  .البعدي لتطبيق البرنامج اإلرشادي

ومن خالل األعمدة البيانية يتبين أن أداء أفراد المجموعة الضابطة كان منخفضا ودون المتوسط      

في القياس القبلي ، وبقي منخفضا ) القدرة المنطقية ، مقياس حل المشكلة االجتماعية(ين في االختبار
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أما بالنسبة ألفراد المجموعة التجريبية فأداءهم على االختبارين كان منخفضا ودون . في القياس البعدي

اس القبلي، في القي)  القدرة المنطقية ، مقياس حل المشكلة االجتماعية(المتوسط على االختبارين 

  . وارتفع أداءهم إلى المستوى الجيد في القياس  البعدي

ومن أجل قياس الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في     

  " .ت"القياسين القبلي والبعدي ، تم تطبيق اختبار 

  ":ت"نتائج قياس إختبار ) 17(والجدول رقم ) 16(ويوضح الجدول رقم 

  

DF قيمة   
  قيمة

 "tالمجدولة"
 القياس 

22 

المجموعة 
 التجربيبة

  المجموعة

 الضابطة
 المجموعة الضابطة المجموعة التجربيبة

القبلي 
 والبعدي

7.23 1.18 

  عندألفا

=0.05 

عند 
 0.01=ألفا

  عندألفا

=0.05 

عند 
 0.01=ألفا

2.81 2.07 2.07 2.81  

  

لدراسة الفروق بين درجات أفراد  العينة في إختبار القدرة " ت"بارنتائج قياس إخت):16(جدول رقم 

  المنطقية

  

DF قيمة 
  قيمة

 "tالمجدولة"
 القياس

22 

 

المجموعة 
 التجربيبة

  المجموعة

 الضابطة
 المجموعة الضابطة المجموعة التجربيبة

القبلي 
 والبعدي

8.01 
  

1.79 

  عندألفا

=0.05 

عند 
 0.01=ألفا

  عندألفا

=0.05 

عند 
 0.01=لفاأ

2.81 2.07 2.07 2.81  

لدراسة الفروق بين درجات أفراد العينة في إختبار حل " ت"نتائج قياس إختبار):17(جدول رقم 

  المشكلة
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" ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"يتبين أن قيمة ) 17(والجدول رقم )  16(من خالل الجدول رقم   

في االختبارين لدى أفراد المجموعة التجريبية،  وهذه ) 0.05(و) 0.01(المجدولة عند مستوى الداللة 

النتيجة تعني أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي لمتوسطي درجات أفراد 

  .المجموعة التجريبية

في ) 0.05(و) 0.01(المجدولة عند مستوى الداللة " ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت"بينما قيمة 

  لدى أفراد المجموعة الضابطة ،  وهذه النتيجة تعني أنه االختبارين

ال توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي لمتوسطي درجات أفراد المجموعة  

وبذلك توجد فروق دالة إحصائيا بين القياسين القبلي والبعدي لتطبيق البرنامج اإلرشادي . الضابطة

 .يلصالح تطبيق البرنامج اإلرشاد

  

 :تفسير نتائج الدراسة -2

 :تفسير نتائج الفرض األول -1- 2

يوجد أثر إيجابي لتطبيق البرنامج اإلرشادي في تنمية قدرات أفراد المجموعة التجريبية على حل      

  .المشكلة باستخدام التفكير المنطقي

ج اإلرشادي وهذا يبين أن قدرات أفراد المجموعة التجريبية على حل المشكلة تحسنت بفعل البرنام  

  :ويمكن تفسير ذلك بمايلي 

تحسنت قدرات األفراد على تحديد المشكلة من خالل استفادتهم من الجلسات اإلرشادية التي هدفت  -

إلى إرشاد األفراد إلى كيفية تحديد المشكلة ، وهي تدقيق التفكير واختيار األلفاظ المناسبة وتجنب 

ألفراد في صياغتهم وتحديدهم للمشكلة وهي ستة العديد من األخطاء التي يمكن أن يرتكبها ا

  .أخطاء رئيسية إضافة إلى أخطاء أخرى 

وظهرت النتائج اإليجابية الستفادة األفراد من جلسات تحديد المشكلة في إجاباتهم على المقاييس     

خمس حل المشكلة العقالني الذي يحوي : الفرعية الختبار حل المشكلة الخاصة بتحديد المشكلة وهي

  .بنود تعبرعن تحديد وصياغة المشكلة

تعرف الطلبة على المساعدات أو األفكار التي تسهل اكتساب التفكير المنطقي من أجل حل  -

المشكالت واتخاذ القرارات وهي األفكار التي إذا ما اكتسبوها، وتحوي هذه األفكار تجنب األشياء 

  .الخرافات، التعصب، المشاعر القوية: اآلتية
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ت النتائج اإليجابية الستفادة الطلبة من هذه الجلسة في إجاباتهم على البنود الخاصة وظهر  

التوجه السلبي نحو المشكلة ، أسلوب االندفاعية، الالمباالت، أسلوب : بالمقاييس الفرعية اآلتية 

  .التجنب

تسهل اكتساب تعلم الطلبة خطوات حل المشكلة منطقيا خالل الجلسات الموالية لجلسة األفكار التي  -

أوال تحديد المشكلة، ثانيا مواجهة الحقائق المؤلمة، ثالثا التأكد من صلة : التفكير المنطقي وهي 

  .، رابعا التأكد من اتساق النتائج فيما بينها). تقييم الحقائق(الحقائق بالمشكلة 

اتهم عن وعبر الطلبة عن االستفادة من جلسات خطوات حل المشكلة منطقيا من خالل إجاب    

التوجه اإليجابي نحو المشكلة، وضع الحلول : المقاييس الفرعية اآلتية الختبار حل المشكلة وهي

  .البديلة، أخذ القرار، تنفيذ الحل والتحقق

أظهر الطلبة االستفادة من خطوات التفكير المنطقي في حل المشكلة من خالل نتائجهم على اختبار  -

  ).ةالقدرة المنطقي(التفكير المنطقي 

  

 :تفسير نتائج الفرض الثاني -2- 2

يوجد أثر سلبي لعدم تطبيق البرنامج اإلرشادي على أفراد المجموعة الضابطة في تنمية قدراتهم      

  .على حل المشكلة باستخدام التفكير المنطقي

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن عدم استفادة أفراد المجموعة الضابطة من جلسات البرنامج     

ي الذي يهدف إلى تنمية قدرات الطلبة على حل المشكلة باستخدامهم للتفكير المنطقي أدى إلى اإلرشاد

النتائج السلبية ألفراد المجموعة الضابطة على االختبار في القياس البعدي، وهي نفس نتائج القياس 

  .القبلي ألن أفكارهم لم تتغير حول حلهم للمشكالت

لى عدم تغير أفكار الطلبة الالعقالنية حول حل المشكالت أدى عزل أفراد المجموعة الضابطة إ -

  .االجتماعية

  .لم يكتسب األفراد أفكار جديدة حول كيفية حل المشكالت بإتباع خطوات التفكير المنطقي -

لم يتعرف األفراد على عوائق التفكير المنطقي ليصححوا من أفكارهم الالمنطقية  في حل  -

  .المشكالت

  . مهارة تدقيق وصياغة المشكلة واختيار األلفاظ المناسبة لم يتعرف األفراد على -

  .لم يتعرف األفراد على أفكارهم الخاطئة في تحديد وصياغة المشكلة ليتمكنوا من تصحيحها -

لم يستفد أفراد المجموعة الضابطة من التمرينات التي يحويها البرنامج اإلرشادي خالل المناقشات  -

  .الالعقالنية في حل المشكلة التي من خاللها يصححون أفكارهم
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 :تفسير نتائج الفرض الثالث -3- 2

يق البرنامج اإلرشادي على أفراد المجموعة التجريبية في تنمية قدراتهم على يوجد أثر إيجابي لتطب   

  .حل المشكلة باستخدام التفكير المنطقي مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة

جموعة التجريبية مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة في الفرق ظهر األثر اإليجابي الستفادة أفراد الم -

  .بين نتائج المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية لصالح أفراد المجموعة التجريبية

استفاد أفراد المجموعة التجريبية من جلسات البرنامج اإلرشادي فيتمكنوا من تصحيح أفكارهم  -

  . م يتمكن أفراد المجموعة الضابطة من ذلكالالعقالنية حول حل المشكالت في حين ل

اكتسب أفراد المجموعة أفكار جديدة إيجابية حول كيفية تسهيل التفكير المنطقي، ولم تتغير أفكار  -

  .المجموعة الضابطة الالعقالنية من خرافات وتعصب ومشاعر قوية

  .المشكلةصحح أفراد المجموعة التجريبية أفكارهم الخاطئة حول كيفية تحديد وصياغة  -

اكتسب أفراد المجموعة التجريبية أفكار عقالنية  ومنطقية وتمكنوا من تصحيح أفكارهم الخاطئة في  -

اختيار األلفاظ المناسبة في صياغة المشكلة في حين لم يكتسب أفراد المجموعة الضابطة أفكار جديدة 

  .حول كيفية اختيار األلفاظ المناسبة لصياغة المشكلة

وعة التجريبية أفكارهم العقالنية التي اكتسبوها خالل الجلسات اإلرشادية من خالل دعم أفراد المجم -

التمرينات التي أجروها ومن خالل المناقشات، في حين لم يكتسب أفراد المجموعة الضابطة أفكار 

 . من  مناقشات وتمرينات البرنامج اإلرشادي اعقالنية ، ولم يستفيدو

 :ومن خالل ما سبق يمكن القول

يوجد أثر إيجابي لتطبيق البرنامج اإلرشادي على طلبة علم النفس بالجزائر في تنمية قدراتهم على    

حل المشكل باستخدام التفكير المنطقي، إي أن البرنامج اإلرشادي فعال في تنمية القدرة على حل 

  .المشكل باستخدام التفكير المنطقي

  :ويمكن تفسير ذلك بمايلي

ة التجريبية إلى أفكار عقالنية حول كيفية تحديد وصياغة المشكلة أدت إلى تحسن تغير أفكار المجموع -

نتائجهم في اختبار حل المشكلة االجتماعية واختبار القدرة المنطقية في القياس البعدي للبرنامج 

ة في المقابل لم تتغير أفكار المجموع. اإلرشادي عما كانت عليه في القياس القبلي للبرنامج اإلرشادي

الضابطة الالعقالنية حول كيفية تحديد وصياغة المشكلة فبقيت نتائجهم في القياس البعدي على اختبار 

  .حل المشكلة االجتماعية واختبار التفكير المنطقي نفس نتائج القياس القبلي
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صحح أفراد المجموعة التجريبية أفكارهم الخاطئة حول تحديد وصياغة المشكلة، لم يتمكن أفراد  -

موعة الضابطة من التعرف على أفكارهم الخاطئة في تحديد وصياغة المشكلة التمكن من المج

تصحيحها فكانت تنائجهم على المقاييس الفرعية الخاصة بذلك في اختبار القدرة المنطقية واختبار حل 

  .المشكلة االجتماعية نفس النتائج المنخفضة في القياسين القبلي والبعدي

ة التجريبية أفكار منطقية عقالنية حول األلفاظ المناسبة لتحديد وصياغة المشكلة اكتسب أفراد المجموع -

فكان أداءهم إيجابيا على البنود الخاصة بذلك في المقاييس الفرعية الختبار حل المشكلة االجتماعية 

لفاظ واختبار القدرة المنطقية، ولم يكتسب أفراد المجموعة الضابطة أي أفكار جديدة عقالنية حول األ

المناسبة لتحديد وصياغة المشكلة، فكانت نتائجهم على المقاييس الفرعية الخاصة بذلك دون المستوى 

  .المقبول

تعلم أفراد المجموعة التجريبية خطوات حل المشكلة باستخدام التفكير المنطقي فتحسنت درجاتهم عل  -

  .اختبار حل المشكلة في القياس البعدي إلي المستوى الجيد

لم أفراد المجموعة الضابطة خطوات حل المشكلة باستخدام التفكير المنطقي بقيت نتائجهم دون لم يتع -

  .المستوى المقبول في القياس البعدي

 :مناقشة النتائج - 3

 :مناقشة نتائج الفرض األول -1- 3

تدل نتائج الفرضية األولى أن البرنامج اإلرشادي أدى إلى تنمية القدرة على حل المشكل       

التفكير المنطقي لدى أفراد المجموعة التجريبية التي استفادت من البرنامج اإلرشادي،   باستخدام

فالبرنامج اإلرشادي أدى إلى تصحيح األفكار الالعقالنية الالمنطقية في حل المشكلة لدى أفراد 

د التفكير المجموعة التجريبية، فاإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي السلوكي، أدى إلى اكتساب األفرا

العقالني المنطقي في حل المشكلة من خالل اكتساب األفراد التفكير العقالني المنطقي في حل المشكلة 

  .من خالل استبدال األفكار الخاطئة بأفكار عقالنية منطقية صحيحة

التي أثبتت فعالية اإلرشاد النفسي العقالني منى محمد صالح العامري وهذا ما تدعمه دراسة      

منى محمد (نفعالي في عالج بعض حاالت اإلدمان بين الطالب في دولة اإلمارات العربية المتحدة اال

أثبتت األثر اإليجابي  التيهيفاء عبد المحسن األشقر ، إضافة إلى دراسة ) 2000صالح العامري،

لبات للبرنامج العقالني االنفعالي السلوكي في خفض قلق التحدث أمام األخريات لدى عينة من طا

نشوة بكر ،ودراسة )2004هيفاء عبد المحسن األشقر،(اإلقامة الداخلية بجامعة الملك سعود بالرياض

التي أثبتت فعالية برنامج إرشادي عقالني انفعالي سلوكي في تنمية أساليب مواجهة الضغوط دردير 

تبين دراسة  امك. )2010نشوة كرم بكر دردير،(الناتجة عن األحداث الحياتية لدى طلبة الجامعة 
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بعنوان فعالية برنامج تعليمي بمساعدة الحاسب اآللى في تنمية األداء ) 1998(زيتون وعادل البنا

المعرفي لحل مسائل الوراثة والتفكير المنطقي واالتجاه نحوإستخدام الحاسب ، حيث بينت هذه الدراسة 

فراد العينة، فالبرنامج أدى إلى فروق دالة فعالية البرنامج التعليمي الموجه لتنمية التفكير المنطقي لدى أ

إحصائيا لصالح القياس البعدي لحل مسائل الوراثة ومتغيراته الفرعية الثالث وهي تحصيل المعلومات 

أنور (الوراثية واختيار المدخل المناسب لحل المسألة والقدرة على حل المسائل الوراثية 

  ).2004الشرقاوي،

ل البرنامج اإلرشادية إليس أسهمت في وجود فروق دالة إحصائيا لصالح فالمعلومات المقدمة خال     

القياس البعدي في تنمية القدرة على حل المشكلة لدى أفراد المجموعة التجريبية باستخدامهم للتفكير 

  .المنطقي

ي بعنوان مدى فعالية برنامج لتنمية التفكير اإلبداع)  1999( ماجي وليم يوسفكما تشير دراسة     

لحل مشكالت وتدعيم النظرة المستقبلية بحث تجريبي، إلى أنه أمكن تعديل إدراك العينة التجريبية 

لبعض الوقائع التي تمثل بعض مالمح المستقبل نتيجة المشاركة بالتدريب على مكونات التفكير المنتج، 

أنور (ووجود تحسن دال لدى المجموعة التجريبية أثر بعد انتهاء البرنامج اإلرشادي

بعنوان أثر التدريب على ) 2000( حنان عبد الفتاح المالحة، كما تشير دراسة )2004،21الشرقاوي،

في تعديل بعض ) برنامج توسعة التفكير وبرنامج تنظيم التفكير (برنامج دي بونو لتعليم التفكير

ة إحصائيا بين الوظائف المعرفية والالمعرفية لدى عينة من طالب الجامعة،إلى أنه توجد فروق دال

  .متوسطات درجات األفراد على قائمة خصائص المفكر الجيد

وتوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الكسب للمجموعتين التجريبية والضابطة في     

  ).2004،331أنور الشرقاوي ،(القدرة على حل المشكالت لصالح المجموعة التجريبية 

بعنوان برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات ) 2001(إسماعيل  وتؤكد دراسة آمال أحمد حلمي    

التفكير في مادة المنطق باستخدام الكمبيوتر والمعد بالوسائط المتعددة الفعالية في تحصيل مهارات 

التفكير في مادة المنطق لدى طالب الصف الثالث ثانوي ويرجع ذلك إلى استخدام أسلوب التعلم الذاتي 

  ).2004،336أنور الشرقاوي،(التعليمية  من خالل الموديوالت

  

 :مناقشة نتائج الفرض الثاني -2- 3

يوجد اثر سلبي لعدم تطبيق البرنامج اإلرشادي على المجموعة الضابطة على تنمية قدراتهم على حل 

  .المشكلة باستخدام التفكير المنطقي

الالعقالنية حول حل المشكلة  تدل نتائج الفرضية الثانية أن أفراد المجموعة الضابطة لم تتغير أفكارهم

) 2000(حنان عبد الفتاح المالحة منطقيا لعدم استفادتهم من البرنامج اإلرشادي، وهذا ما تؤيده دراسة 
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حول أثر التدريب على برنامج لتعليم التفكير في تعديل بعض الوظائف المعرفية والالمعرفية لدى عينة 

وجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الكسب من طالب الجامعة، وتبين هذه الدراسة أنه ت

وكانت هذه الفروق لصالح ) الرديء(للمجموعة التجريبية والضابطة على قائمة المفكر غير الجيد

بعنوان درجة وعي طالب الجامعة ) 2001(دراسة أبو عليا والوهركما توصلت . المجموعة الضابطة

ة بمهارات اإلعداد لالمتحانات وتقديمها وعالقة ذلك الهاشمية بالمعرفة ماوراء المعرفية المتعلق

بمستواهم الدراسي ومعدلهم التراكمي والكلية التي ينتمون إليها، وتوصلت إلى أن طلبة الجامعة 

المتعلقة بمهارات اإلعداد لالمتحانات ) ما وراء المعرفة(الهاشمية يمتلكون وعيا متوسطا بمعارف 

  ).2007،383فؤاد العاجز،(

  

وتشير هذه النتيجة إلى أن طلبة الجامعة في هذه الدراسة يتمتعون بدرجة وعي ليست عالية مما     

يعني أن أفراد المجموعة الضابطة في الدراسة الحالية يدرسون في غير مناسبة تماما أدى بهم إلى 

ياسين درجات منخفضة في مقياس حل المشكالت االجتماعية ومقياس القدرة المنطقية، في كل من الق

القبلي والبعدي األمر الذي يوجب إعادة النظر في جدوى تدريس نظرية مثل نظرية فرويد لطلبة علم 

النفس في الجزائر التي تشجع التوجه العزيزي في التحليل والتشخيص العلمي، وتهمل تماما  الجانب 

  .الفكري والعقلي عند الفرد

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية  أبو عليا والوهر دراسةوالنتيجة الثانية التي توصلت إليها       

في درجة وعي أفراد العينة تعزى إلى مستوى الدراسي والمعدل التراكمي وذلك ) 00.5(عند مستوى 

  .لصالح طلبة المستوى الثالث، وذوي المعدل التراكمي المرتفع

الوعي لدى الطالب الجامعي  فالمستوى الدراسي والمعدل التراكمي يلعب دورا مهما في درجة        

مدى قدرته على التعامل مع المشكالت التي تواجهه والتفكير في المخارج اإليجابية لحلها، ويرجع ذلك 

إلى مدى جودة التكوين الجامعي ومدى اختيار المداخل النظرية التي تهدف إلى تعليم التفكير للطالب 

  .الجامعي

لعالج العقالني االنفعالي السلوكي لبعض األفكار الخرافية لمعرفة أثر ا) 1985(عمارة وفي دراسة  

لدى عينة من طلبة الجامعة الذين حصلوا على درجات مرتفعة على مقياس االتجاه ) غير العقالنية(

وأظهرت النتائج داللة إحصائيا حول تصحيح . نحو المعتقدات الخرافية والسلوك الخرافي لحل المشكلة

أفراد المجموعة التجريبية، وفروق دالة إحصائيا في متوسط الدرجة على  المعتقدات الخرافية لدى

مقياس االتجاه نحو المعتقدات الخرافية وعلى مقياس االتجاه العلمي وعلى مقياس السلوك الخرافي لحل 

  ).2004،127هيفاء األشقر،(المشكالت لصالح المجموعة التجريبية بعد العالج
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ي في حل المشكالت والمتعتقدات الخرافية أو الالعقالنية تتنافى مع مما يدل أن السلوك الخراف    

االتجاه العلمي لدى الطلبة الجامعيين، وعدم قدرة أفراد العينة الضابطة على االستجابة على مقياس حل 

المشكلة االجتماعية القدرة المنطقية يدل على قصور االتجاه العلمي وارتفاع معدل المعتقدات الخرافية 

  .والسلوك الخرافي لحل المشكلة) العقالنية ال(

وأن العالج العقالني االنفعالي السلوكي يعد أفضل عالج لتعديل المعتقدات الخرافية والسلوك     

تدعم هذا الطرح حيث استهدفت ) 1986(الشيخ الخرافي في حل المشكلة لدى طلبة الجامعة، ودراسة 

النفعالي والتحصين التدريجي في خفض قلق االختبار لدى التحقق من مدى فعالية العالج العقالني ا

عينة من طلبة الجامعة،    وتوصلت الدراسة أن العالج العقالني االنفعالي فعال بمفرده أو مع أساليب 

أخرى، كما أظهرت أن العالج العقالني االنفعالي أفضل من العالج بالتحصين في خفض مستوى 

  ).2004،138األشقر،( ني االنفعالي أفضل من استخدام الطريقتين معا االنزعاج، وكذلك العالج العقال

حول خفض قلق االختبار لدى عينة من طالب الجامعة ) 1983( روبرتاكما تؤكد ذلك دراسة     

واستخدم الباحث العالج العقالني االنفعالي والعالج بالتحصين التدريجي إلزالة الحساسية كل على 

يتين، وبينت نتائج الدراسة أن العالج العقالني أكثر فعالية من العالج حدى مع مجموعتين تجرب

  ).2004،126هيفاء األشقر،(العقالني تفوق في الدرجة 

وترجع فعالية العالج العقالني االنفعالي السلوكي أكثر من طرق عالجية عديدة إلى كونه يهدف     

لمناقشة والمجادلة والدحض وإستبدالها بأفكار إلى تغيير المعتقدات واألفكار الالعقالنية من خالل ا

عقالنية ومنطقية ذات فعالية في حل مشكالت الحياة، فهو   يستهدف  تصحيح األفكار بالدرجة األولى 

لتغيير السلوك الخرافي الخاطئ لدى األفراد، فالتفكير هو المسؤول عن سواء السلوك من عدمه، وال 

السلوكات الخرافية مباشرة كما هو األمر في العديد من الطرق  يستهدف العالج العقالني االنفعالي

  .العالجية األخرى

  

  :     مناقشة نتائج الفرضية الثالثة -3- 3

يوجد أثر إيجابي لتطبيق البرنامج اإلرشادي على المجموعة التجريبية  في تنمية القدرة على         

  .جموعة الضابطةحل المشكل باستخدام التفكير المنطقي مقارنة بأفراد الم

تدل  هذه نتائج أن البرنامج اإلرشادي أدى إلى تنمية القدرة على حل المشكل باستخدام التفكير    

المنطقي لدى إفراد المجموعة التجريبية، وفي المقابل أدى عزل أفراد المجموعة الضابطة عن البرنامج 

  .شكل منطقيا ضعيفةاإلرشادي إلى بقاء قدرات أفراد المجموعة الضابطة على حل الم

وهذا يعني أن البرنامج اإلرشادي فعال في تنمية القدرة على حل المشكل باستخدام التفكير المنطقي    

لدى أفراد المجموعة التجريبية، وعدم إدخال البرنامج اإلرشادي على المجموعة الضابطة جعل قدرة  
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وتتوافق هذه النتيجة مع العديد من  األفراد على حل المشكل منخفضة في القياس القبلي والبعدي،

الدراسات التي تؤكد أهمية تعاون الطلبة أثناء قيامهم بحل المشكالت وتبادلهم لمختلف وجهات النظر 

الديب مصطفى (المختلفة، واستخدامهم ألساليب وإستراتيجيات مختلفة للوصول إلى الحلول الصحيحة 

ثل هذه التغييرات اإليجابية على مستوى تفكير واإلرشاد الجماعي مناخ مناسب لم)  2004محمد،

الطلبة فهو يؤدي إلى تحسين قدرات الطلبة على حل المشكلة بتوجيه من المرشد الذي يستمد 

اإلستراتيجية اإلرشادية من نظرية مناسبة لطبيعة القدرة التي يود تنميتها، وهي في هذه الدراسة نظرية 

السلوكي ألبرت إليس التي تساعد الطلبة على تبادل األفكار اإلرشاد والعالج العقالني االنفعالي 

  .المنطقية وتصحيح الالعقالني منها من أجل الوصول إلى حلول صحيحة للمشكالت

بعنوان أثر المواقف التعاونية والتنافسية على األداء  ) 1994(اعتدال عباس حسانين وتؤكد دراسة     

ثير فعال وواضح في دفع الطالب إلى األداء الجيد على المهام على حل المشكالت على أن التعاون له تأ

أن ) 1996( محمد علي، كما تؤكد دراسة ) 2004،386الديب مصطفى،(المقدمة له في حل المشكالت

التعاون على إشراك الطلبة في القيام بالنشاط للوصول إلى أهداف مشتركة وخفض التوتر والعزلة 

امح واالعتماد على النفس، ويتضح من نتائج الدراسة تفوق المجموعة واالنطواء،كما يكسب سلوك التس

وأن . التجريبية على المجموعة الضابطة في حل المشكالت الهندسية واالتجاه نحو التعلم التعاوني

     ).2004محمد الديب،(األفراد اكتسبوا اتجاهات إيجابية نحو التعاون والعمل وتعلموا مهارات اجتماعية

   

حول فعالية استخدام التعلم التعاوني مقابل التعلم ) 1999( حنان حمدي أبورية ا تؤكد دراسة كم     

الفردي في إكساب الطالب بعض المهارات المعلمية ومهارات حل المشكالت المعلمية ومهارات حل 

س المشكالت المعلمية، حيث تفوق الطالب الذين درسوا وفق إستراتيجية التعلم التعاوني في مقيا

مهارات حل المشكالت المعلمية كما إكتسب الطالب بعض المهارات المعلمية ومهارات حل المشكالت 

  ).2004الديب محمد مصطفى،(في االختبار البعدي

بعنوان القدرة على حل المشكالت ) 2003(وتبين دراسة عادل العدل وصالح عبد الوهاب     

والمتفوقين عقليا أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين ومهارات ماوراء المعرفة لدى الطالب العاديين 

البنين العاديين وكل من البنات العاديات والمتفوقات عقليا، وكذلك البنات المتفوقات عقليا والبنات 

فالقدرة على حل المشكالت تعد ) 2004،45أنور الشرقاوي،(العاديات في القدرة على حل المشكالت 

وذلك بتناول . عرفية التي تنمو بنمو معارف الطالب وتقدمه في المسار الدراسيأحد العمليات العقلية الم

المقرارت المناسبة،كما أن عملية حل المشكلة قدرة عقلية مرتبطة بالذكاء الذي يعتبر نتاج التفاعل 

  ., P. Paille ) 1996(االجتماعي، بل ال يتم إال به 
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ة لنمو القدرة على حل المشكالت منطقيا في القياس البعدي لذلك كان اإلرشاد الجماعي األداة الفعال     

للبرنامج اإلرشادي لدى طالب المجموعة التجريبية نتيجة البرنامج اإلرشادي، وذلك من خالل مناقشة 

األفكار الخاطئة وتصحيحها بأفكار منطقية وعقالنية، وتذكر منى محمد العامري أهمية المناقشة في 

منى محمد (ل إلى أهداف اإلرشاد حيث يغلب فيها عنصر التعلم وإعادة التعلماإلرشاد الجماعي للوصو

. والهدف من ذلك إكساب الطلبة أفكار عقالنية ومنطقية، للوصول إلى حل المشكلة)  2000العامري،

ويذكر حسن إبراهيم الحمداوي أن مجموعات النقاش تهدف إلى التعامل على المستوى الذهني أوال، 

في نقاش موضوع ما من المواضيع ذات األهمية ألعضاء المجموعة على أساس تغيير  وذلك بالدخول

المواقف الذهنية واألفكار التي تؤدي فيما بعد إلى تغيير االنفعاالت، ويعتبر هذا النوع من المجموعات 

ن مناسبا جدا للمؤسسات التعليمية حيث يمكن ألي مجموعة أو فصل أن يعقد حلقة نقاش لمناقشة أي م

األمور التي تؤثر على تفاعل الجماعة أو على عالقاتهم ببعضهم البعض، أو تلك التي تعوق إجراء 

  ). 73، 2007حسن إبراهيم الحمداوي ،(اتصاالت بينهم 

  :ماسبق يمكن القول من خاللو

كير يوجد أثر إيجابي لتطبيق البرنامج اإلرشادي في تنمية القدرة على حل المشكلة باستخدام التف    

  .المنطقي لدى طلبة علم النفس بالجزائر

تدل نتائج الفرضية العامة أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعة الضابطة والمجموعة    

التجريبية لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي، وتوجد فعالية للبرنامج اإلرشادي في تنمية 

  .ير المنطقي لطلبة علم النفس في الجزائرالقدرة على حل المشكلة باستخدام التفك

التي تناولت أثر برنامج عالجي عقالني انفعالي  هيفاء عبد المحسن األشقروهذا ما تدعمه دراسة     

سلوكي جمعي في خفض قلق التحدث أمام األخريات، لدى عينة من طالبات اإلقامة الداخلية بجامعة 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة الملك سعود بالرياض وتوصلت الباحثة إلى 

التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي لقلق التحدث أمام األخريات لصالح المجموعة 

التجريبية، وتوجد فروق دالة إحصائيا بين القياس القبلي والقياس البعدي في قلق التحدث أمام األخريات 

  ).2004،250،257األشقرهيفاء عبد المحسن (اس البعدي للمجموعة التجريبية لصالح القي

فعالية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في تنمية أساليب  نشوة كرم بكر درديروتؤكد دراسة     

المواجهة وخفض اإلحساس بالضغوط  وما ترتب على ذلك من رفع مستوى اإلحساس بالسعادة وحب 

  ).2010نشوة كرم دردير،(الحياة 

فعالية التدريب على حل المشكلة وعلى االسترخاء في عالج حدة وحيدة سائل كد كذلك دراسة وتؤ     

 )2008حدة وحيدة سائل،(بعض المدمنين على المخدرات من خالل برنامج دزوريال نموذجا 

« Dzurilla ».  
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ن فعالية برنامج إرشادي مستخدم في التخفيف م أحمد عبد الحليم عريبات كما تؤكد دراسة    

ترشدين المهارات الالزمة مرحلة الثانوية من خالل تعلم المسالضغوط النفسية التي يتعرض لها طلبة ال

  .وهي تحديد المشكلة، جمع البيانات، ووضع وتقييم البدائل واختيار أحد البدائل

 فمن خالل نتائج الفرضية العامة فالبرنامج اإلرشادي فعال في تنمية القدرة على حل المشكل    

باستخدام التفكير المنطقي لدى طلبة علم النفس بالجزائر، من خالل إتباعه لخطوات منسقة ومنظمة في 

  .حل المشكل منطقيا

  

  :االستنتاج العام - 4

في تنمية القدرة على حل المشكل   فعالية البرنامج اإلرشادي ائج الدراسة يتبينتمن خالل ن

 ) 0.01(بالجزائر، و الفرضيات دالة عند مستوى  لدى طلبة علم النفس باستخدام التفكير المنطقي

لبرنامج اإلرشادي في تنمية القدرة على  حل المشكلة باستخدام التفكير أنه يوجد أثر إيجابي ل

ويمكن  %99 ، وهذا المستوى يدل على تحققها بنسبةطلبة علم النفس بالجزائر المنطقي لدى

  .تعميم النتيجة على مجتمع الدراسة

اإلرشادي فعال في تنمية قدرات الطلبة على حل المشكالت الحياتية التي تعترضهم من فالبرنامج 

للتفكير المنطقي، وهم بذلك قادرون على إيجاد المخارج اإليجابية للمشكالت  استخدامهمخالل 

التي تعترضهم، وتكوين مفاهيم إيجابية وفعالة حول الوسط الذي يعيشون فيه والتفاعل معه 

أقصى حد ممكن إلمكانيات والفرص المتاحة فيه وتطويرها وتفعيلها من إجل تحقيق با واالنتفاع

من الصحة النفسية والرفاهية السيكولوجية للفرد داخل بيئته وتمتعه بمستوى مميز من الطاقة 

 . والمرونة والفعالية واالنسجام والتآلف

االنفعالي السلوكي وباستخدام تقنيات  اعتمادا على نظرية ألبرت إليس في اإلرشاد والعالج العقالني   

) عقالنية(إلى أفكار منطقية ) الالعقالنية(متنوعة معرفية وانفعالية وسلوكية لتغيير األفكار الخرافية 

بهدف تنمية قدرات األفراد على حل المشكل إتباعا لخطوات التفكير المنطقي واعتمادا على إستراتيجية 

العقالنية كأهم اإلستراتيجيات في اإلرشاد العقالني االنفعالي السلوكي ألبرت إليس في تغيير األفكار ال

الجمعي، حيث أدى البرنامج اإلرشادي إلى ارتفاع درجات أفراد المجموعة التجريبية في اختبار القدرة 

ومستوى ) 0.01(المنطقية ومقياس حل المشكلة االجتماعية وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى

قدرة على حل المشكلة باستخدام التفكير المنطقي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية قي ال) 0.05(

لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي، وتتفق هذه النتيجة مع آراء إليس حول العالج الجمعي، 

ت حيث يرى أن العالج الجمعي ذو قدرة وكفاءة تفوق العالج الفردي في تفهم الصعوبات والمشكال

التي تواجه اآلخرين في المجموعة، والحد من اضطرابهم وتعليمهم كيفية قهر المعتقدات غير العقالنية 
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من خالل تبني أفكار ومعتقدات بناءه وإيجابية في حل مشكالتهم الحياتية، حيث تحصل الجماعة على 

الحلول واإلفصاح ذلك من خالل التغذية الرجعية في الجلسات اإلرشادية عن طريق تبادل الحقائق و

  .عن الخبرات بشكل علني، وأمام المجموعة يعد ذاته نوعا من العالج للمشاركين

وهذا ما تم مالحظته على المجموعة اإلرشادية حيث تم تبادل األفكار والحقائق المؤدية إلى حل       

افق النفسي المشكلة منطقيا، فحلول المشكالت التي تعترض الطالب الجامعي تؤدي به تحقيق التو

وبالتالي تحقيق الصحة النفسية، فمن خالل تعديل األفكار . والدراسي وتحقيق معدل تراكمي جيد

بأخرى أكثر عقالنية ومنطقية وما تبع ذلك من تعديل إدراك األفراد للمشكالت ) الالعقالنية (الخرافية  

منهم يستجيبون بطريقة معينة التي تنغص والتي هي نتيجة إلدراكات خاطئة لدى األفراد والتي تجعل 

تجعل منهم يستجيبون بطريقة بإدراكات عقالنية   إلدراكاتتجاه األحداث الخارجية، فتصحيح تلك 

رت إليس فقد كان الهدف األساسي الستخدامه يملؤها الرضا واإلقبال على الحياة ، وهذا مايراه ألب

  .للعالج العقالني هو جعل األفراد أكثر سعادة
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  2-جامعة الجزائر

  

  

  مقياس حل المشكلة االجتماعية

  

  

  :التعليمة

ك فيما يلي بعض الطرق التي تفكر بها، تحس بها وتعمل بها عند مواجهتك نقدم  ل

للمشكالت في الحياة اليومية، ال نقصد اإلزعاجات التي تتعامل معها بنجاح، نقصد 

  بالمشكلة الشيئ المهم الذي يزعجك كثيرا في حياتك، وال تعرف ما يمكنك فعله لتعديله

  .أو توفيقه 

، أو في عالقاتك )ألفكار، المشاعر، السلوك، الصحة أو المظهركا(قد تكون المشكلة ذاتية

، أو في المحيط أو األشياء التي )كالعائلة، األصدقاء، األساتذة أو رئيس العمل(مع الغير

  ).كالمنزل، السيارة، األمالك أو المال(تخصك

  من فضلك،

تبدو صحيحة أكثر  اقرأ كل حالة بتمعن، ثم اختر من بين االقتراحات اآلتية الحالة التي 

  .بالنسبة لك

  .ضع دائرة حول اإلجابة المناسبة، وأجب عن كل األسئلة
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 تنطبق

  تماما

)4( 

تنطبق 

بدرجة 

  كبيرة

)3( 

تنطبق 

بدرجة 

متوسطة 

)2( 

تنطبق 

  نوعا ما

)1( 

التنطبق على 

 )0(اإلطالق 
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 .صارى جهدي لتجنب مواجهة المشاكل في حياتيأبذل ق. 16 0 1 2 3 4

 .المشاكل الصعبة تجعلني قلقا جدا. 17 0 1 2 3 4

 . عندما يكون علي اتخاذ قرار، أحاول تأجيل حله ألطول وقت ممكن. 18 0 1 2 3 4
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عندما تعترضني مشاكل في حياتي، أحاول التعامل معها في أقرب ما . 19 0 1 2 3 4

 .ممكن

  عندما أسعى لحل مشكل، أحاول أن أكون مبدعا وأفكر في حلول . 20 0 1 2 3 4

 . جديدة أو مبتكرة

 .عندما أحاول حل مشكل، أعمل بأول فكرة جيدة تخطر بذهني.21 0 1 2 3 4

عندما أحاول التفكير في مختلف الحلول الممكنة لمشكل ما ، ال أستطيع .22 0 1 2 3 4

 .اإلتيان بأفكار كثيرة

أفضل تجنب التفكير في المشاكل الموجودة في حياتي بدل من محاولة . 23 0 1 2 3 4

 .حلها 

عندما أخذ قرارات، أقدر النتائج الفورية ونتائج المدى الطويل لكل . 24 0 1 2 3 4

 .اختيار

 .بعد تنفيذ حلي لمشكل ما ، أقوم بتحليل ما كان صائبا وما كان خاطئا. 25 0 1 2 3 4

 .تنفيذ حلي لمشكل ما أفحص مشاعري وأقيم مقدار تغييرها لألحسنبعد .26 0 1 2 3 4

 .قبل تنفيذ حلي لمشكل ما ، أختبره لزيادة حضوضي في النجاح.27 0 1 2 3 4

عندما أكون في مواجهة مشكلة صعبة، أعتقد أنه يمكنني حلها بنفسي . 28 0 1 2 3 4

  .إذا ما بذلت جهودا كافية

 

لدي مشكل للحل، من األشياء األولى التي أقوم بها هي  عندما يكون. 29 0 1 2 3 4

.                                                         الحصول على أكبر قدر ممكن من الحقائق حول المشكل

 .أقوم بتأجيل حل المشاكل حتى يفوت أوان فعل أي شيء بخصوصها.30 0 1 2 3 4

 .تجنب المشاكل بدل حلهاأضيع الكثير في .31 0 1 2 3 4

قبل أن أحاول حل مشكل، ينتابني القلق إلى حد ال أستطيع التفكير .32" 0 1 2 3 4

 . بوضوح

قبل أن أحاول حل مشكل ما، أحدد هدفا محددا بحيث أعرف بدقة ما . 33" 0 1 2 3 4

 .أريد تحقيقه

في لتقدير محاسن عندما يتعين علي اتخاذ قرار، ال أتخذ الوقت الكا. 34 0 1 2 3 4

 .وانسجام كل اختيار

 .عندما تكون نتيجة حلي لمشكل ما غير مرضية، أحاول فهم ما كان.35 0 1 2 3 4

  .أكره أن يكون علي المشاكل التي تحدث في الحياة.36  0  1  2  3  4

بعد تنفيذ حل لمشكل ما، أحاول بأكبر حرص ممكن تقييم مدى تغير .37 0 1 2 3 4
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 .حسنالوضعية إلى األ

عندما يكون لدي مشكل ما، أحاول أن أنظر إليه كتحدي،أو فرصة . 38 0 1 2 3 4

 .لالستفادة بطريقة إيجابية ما من مواجهة هذا المشكل

عندما أكون بصدد حل مشكل ما، أفكر في اكبر عدد من االختيارات .39 0 1 2 3 4

 .إلى حد ال أستطيع اإلتيان فيه بأفكار أخرى

عندما يكون علي اتخاذ قرارات، أزن عواقب كل اختيار وأقارنها   .40 0 1 2 3 4

 .ببعضها البعض

 .أصبح مكتئبا ومشول الحركة حين يكون لدي مشكل مهم للحل. 41 0 1 2 3 4

 .عندما أواجه مشكال صعبا، ألجأ لشخص أخر لمساعدتي على حله.42 0 1 2 3 4

در التأثيرات المحتملة التي قد تكون عندما يكون علي اتخاذ قرار، أق. 43 0 1 2 3 4

 .لكل اختيار على مشاعري الشخصية

عندما يكون لدي  مشكل للحل، أتفحص ما هي العوامل أو الظروف . 44 0 1 2 3 4

 . في محيطي التي بإمكانها المساهمة في المشكل

عند اتخاذ قرارات، أتصرف بما يمليه علي إحساسي الداخلي، دون .45 0 1 2 3 4

 .تفكير كثيرا في عواقب كل اختيارال

عند اتخاذ قرارات، أستعمل منهجية منظمة للحكم على البدائل . 46 0 1 2 3 4

 .ومقارنتها

 .عندما أكون أحاول حل مشكل، أضع هدفي دائما نصب عيني.47 0 1 2 3 4

عندما أكون أحاول حل مشكل، أتناوله ما أمكن من أكبر عدد من .48 0 1 2 3 4

 .ا المختلفةالزواي

عندما تكون لدي صعوبة في فهم مشكل، أحاول الحصول على أكبر .49 0 1 2 3 4

 .قدر من المعلومات المحددة والملموسة حول المشكل لتساعد على توضيحه

عندما تفشل مجهوداتي األولى في حل مشكل، أصبح فاقد العزيمة .50 0 1 2 3 4

 . ومكتئبا

ال أستنفذ . الحل الذي وضعته لحل مشكلتي بشكل مرضعندما ال ينجح .51 0 1 2 3 4

 .الوقت الكاف للبحث عن أسباب النجاح

 .أكون في غاية التحمس عندما يحين الوقت التخاذ  قرارات. 52 0 1 2 3 4
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  -2-ملحق رقم 

  اختبار قياس القدرة المنطقية
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  اختبار قياس القدرة المنطقية

  

  –لتجريد قدرة ا -

  

  تعليمات االختبار

دقيقة  35سؤاال وأمامك  25هذا االختبار يهدف إلى قياس مستواك المنطقي وهو يتضمن 

فقط لإلجابة عليه، فال تضيع الوقت في التفكير في كيفية اإلجابة على األسئلة التي 

تستعصي عليك، وتجنب التخمين ألن هناك عدد من الدرجات سيحذف من مجموعك 

  . د أثر التخمينالستبعا
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  - 3–ملحق رقم 

  محتوى جلسات البرنامج اإلرشادي
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  :محتوى البرنامج اإلرشادي

  

  :تحديد التفكير- 

  علينا أن نفكر بشكل واضح تفكيرا منطقيا إذا ما صادفتنا مشكلة ما  

األلفاظ المحددة للمشكلة بدقة، والدقة في استخدام اللغة تعني  علينا أن نختار: أوال 

  .الصياغة الجيدة لأللفاظ 

  : األلفاظ هي الكلمات الدالة على األشياء واألفكار والمشاعر والسلوكات وهي ثالثة أنواع 

هي الكلمات التي ال يحدد النص معناها وتنتقل من معنى إلى آخر : األلفاظ المشتركة

في القدرات العقلية، في ...يرنا مشوش مثل لفظ متساوي؛ شخصين متساويين وتجعل تفك

   .الطول 

  إن علينا اإلجابة على األلفاظ المشتركة لكي يكون تفكيرنا منطقيا 

. وهي األلفاظ التي تدل على نوع من الكيف مثل الطول، الوزن، اللون  :األلفاظ المبهمة 

مبهمة إذا لم يكن هناك اتفاق عام على الدرجة  التي تتصف بها األشياء بدرجة ما، فهي

المتسابق ...التي توجد بها الصفة في الشيء حتى يمكن أن نصفه بها ، مثل لفظ سريع

الذي يقطع ميل في أربع دقائق سريع، والذي يقطع المسافة في إثنا عشر دقيقة ليس سريعا 

  .إنه ال يوجد فرق واضح بين السريع والبطيء. 

ومن الطبيعي أن .بهم يعني شيء واحدا ولكنه شيء غير واضح وقابل للخطأالذكاء لفظ م

يعني في القاموس السريع الفطنة والفهم : يكون نفس اللفظ مشتركا ومبهما، فلفظ ذكي 

وسواءا قصدنا به المعنى األول أو الثاني فإنه إضافة إلى أنه  الخ...الساطع الرائحة

ع تحديد مقدار الفطنة أو الفهم التي تجعل اإلنسان مشترك فهو مبهم أيضا ألننا ال نستطي

  .ذكيا

ويتشوش تفكيرنا المنطقي عندما نتجاهل أن بعض الكلمات بطبيعتها ألفاظ مبهمة 

وهذا هو ...ونستعملها كانها ثابتة المعنى، فغما اإلنسان ذكى أو غبي، نشيط أو غير نشيط 

  .ويعيقه تفكير الكل أو الالشيء الذي يشوه التفكير المنطقي
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وهي األلفاظ التي تمثل المشاعر التي يحملها الناس عن : األلفاظ ذات الصبغة االنفعالية 

فمثال لفظ امرأة لفظ . الخوف، الكبرياء، الغضب، االشمئزاز، الود، الدهشة : األشياء مثل 

فاأللفاظ ذات . يعبر عن اإلطراء في حين لفظ سيدة أكثر تعبيرا عن هذا المعنى  ال

غة االنفعالية تثير مشاعر مختلفة من حيث اإلطراء والذم وعلى سبيل المثال سنجد الصب

في الكلمات اآلتية نجد ألفاظ متدرجة من اليمين على اليسار من حيث الرضا واإلطراء 

   :    إلى عدم الرضا والذم 

البطيء ...محترفو السياسة ...الحزبيون ...رجل السياسة ...حارس الشعب 

  األبله...الغبي ...غير الموهوب ...التفكير

  .علينا أن ندقق في استخدامها لكي نتجاوز حدود المشاعر إلى التفكير المنطقي الجاد 

  :خالصة القول

وهي األلفاظ التي تشير إلى أكثر من معنى والتي يتغير معناها من : األلفاظ المشتركة

  .عبارة إلى أخرى دون أن ننتبه إلى هذا التغير 

وهي التي تعني الصفات غيرالمحددة مثل ثقيل أو ناصع، وهي تدلنا على :لمبهمة األلفاظ ا

  .مقدار الثقل

وهي التي تتضمن مشاعر سارة أو غير سارة وينبغي أن : األلفاظ المصبوغة انفعاليا 

  . نكون حذرين في استخدام هذه األلفاظ إذا أردنا لتفكيرنا أن يكون واضحا ومنطقيا 

  

ات المشكلة بدقة يجب تجنب أخطاء التعميم في الوصول إلى نتيجة وبعد تحديد مصطلح

  :لحل المشكلة

. إن الخطأ في تحديد المشكلة بدقة يؤدي إلى الخطأ : تجنب الخطأ في المقدمات -1

 :لذا علينا األخذ بعين اإلعتباراآلتي

علينا التأكد من وجود مشكلة حقيقة تحتاج إلى عمل عقلي، من أجل االعتماد على  ·

مثال تصور أنك طالب تدرس عند األستاذ ماجد : ئج الحلول التي نصل إليها نتا

  ولديك موضوعين أو قضيتين تشعر أنهما صادقتين؛ 

  .إن الطالب الذين يبذلون جهدا في مادة من المواد ينبغيان ينجحوا فيها -
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  إنك طالب تبذل جهدا كبيرا في دراستك - 

إذن يجب أن أنجح في :*ك أن تستنتج اآلتي ومن هاتين القضيتين أو الموضوعين أمكن

  هذه المادة 

لكن الوجوبية واإللزام من المعتقدات الخاطئة ألنه من غير الممكن أن ينجح جميع 

الطلبة الذين يبذلون جهدا كبيرا ، ألن بذل المجهود المنظم قي الدراسة هو أهم عوامل 

   .تفكيرا علميا هم الذين ينجحون النجاح وليس المجهود الكبير ألن الطلبة الذين يفكرون

إن الخطأ يقع فيه الطالب في تحديد هذه اإلشكالية هو أنه لم يحدد جميع خطوات -

:(( تفكيره العلمي من أجل الوصول إلى النجاح، ولكنه اقتصر على العبارة اآلتية 

لماكنت قد بذلت جهدا كبيرا في مادة األستاذ ماجد لذا كان من الضروري أنجح في 

  ))ادته م

من أجل الوصول إلى تحديد صحيح للمشكلة علينا أن نضع جميع : وضع القضايا * 

  :المقدمات التي نسلم بصحتها في قائمة، مثال 

ي لإلحتوائه على مادة إن هذا النوع من معجون األسنان يؤثر بشكل إيجاب/ 1

  .الكلوروفيل

  .مادة الكلوروفيل  إن العشب يؤثر على أسنانك بشكل إيجابي الحتوائه على/ 2

يسعون من أجل  إن اإلنسانية تعني جميع قيم الخير والحق والجمال لذا فإن األفراد/ 3

  .تحقيقها في الحياة

  

  : الخطأ الناشئ عن االقتران -2

  

حتى عندما تكون المقدمات التي نبدأ بها في تحديد المشكلة صادقة فإننا قد نخطأ أيضا 

  :التفكير منها اآلتي ، ومن أمثلة هذه األخطاء في 

  :الحكم على الكل بما نحكم به على الجزء مثال -

  جميع رجال العصابات يملكون أسلحة نارية / 1

  علي يملك سالحا ناريا / 2
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  إذن علي من رجال العصابات / 3

  :نستطيع معرفة الخطأ في هذا التعميم من خالل الدوائر اآلتية

    
  

  .دائرة الصغيرة تمثل األشخاص الذين يملكون أسلحة ناريةال -

  .الدائرة الكبيرة  تمثل رجال العصابات -

إنك ال تستطيع أن تجزم أين يعق علي هل في دائرة عامة الناس الذين يملكون أسلحة * 

وبالتالي فإن الخطأ ...نارية أم في دائرة العصابات الذين يتميزون بحمل أسلحة نارية

  .في النتيجة ناتج عن االقتران في المقدمتينالوارد 

  

  :  الخطأ الناتج عن الحكم على الكل بما نحكم به عن الجزء -2

  

  كل طائر له ساقان*

  كل طفل له ساقان *

  جميع األطفال طيور*

  هذا الخطأ الواضح في القياس ناتج عن عدم الدقة              

  :الخطأ الناشئ عن االحتكار -4

ائع هو خطأ االحتكار، وهذا الخطأ ينشأ عن إدعاء أنه إذا لم يكن الفرد وثمة خطأ آخر ش

  .أحد أفراد مجموعة كبيرة فلن يتصف بأي صفة من الصفات التي لهذا النوع من األشياء 

  :وإليك مثال بسيط جدا لهذا الخطأ 
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  .رجال الدين أمناء  -1

 .جورج واشنطن لم يكن   من رجال الدين  -2

 .ن أمينإذن جورج واشنطن لم يك -3

ودون أن نتعب أنفسنا نستطيع أن نرى الخطأ في هذا التفكير ففكرة أن رجال الدين 

أمناء ال تعني أن غيرهم كاألطباء والمحامين وغيرهم غير أمناء فاألمانة ليست حكرا 

على رجال الدين لذلك فعدم انتماء جورج واشنطن إلى رجال الدين ال يعني أنه ليس 

  .     بأمين 

لكي تحل المشكلة بطريقة منطقية ال تخادع في القياس من أجل :دعة في القياسالمخا-5

الحصول على نتائج جديدة من النتائج التي سبق أن حصلنا عليها، فمن أكبر أنواع التفكير 

التي نستخدمها في حياتنا العادية التعميمات والنظريات فنحن نستخدمها بكثرة إلى درجة 

إذ نضيف مقدمة إلى أخرى ثم نصل إلى نتيجتهما .تشعر بذلك  أننا في معظم األحيان ال

  .بكل سهولة وتجنب وتجنب أخطاء التعميم األخرى

المغالط في التفكير يحتال فهو يحاول أن يجعل الخطأ يبدو وكأنه صواب : المغالطة  -6

ما  وبعض المغالطين أمناء فهم يعتقدون بصحة. وإذا كان محتاال فال يبدو عليه أنه مغالط

حتى ترى يقدمونه من براهين وسواء كانوا أمناء أو غير أمناء فإن عليك أن تضل منتبها 

              .، أوما يحاولون إقناعك به الخطأ فيما يقولونه

من أساليب التفكير المفضلة للمغالطين البراهين التي تعتمد على : التشابه والتمثيل ·

لتشابه بين شيء ما وشيء آخر، فهناك ويقصد به ا. االستدالل عن طريق التمثيل

وثمة . تشابه مثال بين تسلق الجبال والنجاح في الكيمياء، فكل منهما مثابرة ومجهودا

  .تشابه بين قلب اإلنسان ومضخة المياه فكالهما يدفع السوائل

واالستدالل عن طريق التمثيل مفيدة عادة لشرح األفكار فقط وليس التعميم و 

  .ثيل ليس وسيلة لإلثباتاالستنتاج، فالتم

  :إدعاء الخبرة في كل شيء ·
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علينا أن نعتمد على المعلومات من طرف أصحاب االختصاص وال نأخذ المعلومات 

من عموم الناس ألن الوصول إلى حقيقة األشياء تقدم من طرف الخبراء، فعند جمع 

  .معلومات عن مشكلة ما علينا أن نعتمد عن المصادر الحقيقة للمعلومات

معظم الناس يحترمون العلماء،لذلك يتوقع المغالطون أن يتحول بعض : التحويل*   

إعجاب الناس بالخبراء إلى إعجاب بما يقدمونه من أدلة وبراهين أو آراء حتى ولو كانت 

  خاطئة وغير علمية وتدل على تفكير خرافي وخاطئ

  ،»هذا ما يفعله الجميع « : اعتبار السلوك المتكرر سلوك سوي* 

الجميع يفعلون ذلك « ويتستر المغالطون في تفسيرهم وراء البرهان الذي على القول بأن

« :فقد يدافع أحد الطلبة عن نفسه ألنه غش في االمتحان يقوله» فلنعمل كما يعمل الجميع 

  .فعليك أن تتذكر أن العدد ال يجعل األمور أكثر صوابا مما هي عليه» إن الجميع يغشون 

. كبير من الناس في أن األرض مسطحة لم يؤثر في كروية األرض فإن اعتقاد عدد

  .»هذا ما يفعله الجميع يتبعه المغالطون « وأسلوب 

  :التسمية ذات الصبغة االنفعالية ·

رأينا أن بعض الكلمات توحي بالطريقة التي ينبغي أن نشعر بها حيالها وتعتبر  

لتي يتبعها المغالطون، وهم ال الكلمات ذات الصبغة االنفعالية من أكثر الوسائل ا

يهتمون في معظم األحيان بمناقشة الموضوعات الهامة وإنما يحاولون إثارة الذعر 

لتندفع للعمل بطريقة معينة وذلك باستخدام األلفاظ التي تثير انفعاالتك، وبهذه الطريقة 

وضوع يحاول أن يقلل من تفكيرك المنطقي فقد يتجاهل أحد المعلقين في اإلذاعة الم

الحقيقي لمشروع التأمين الصحي ويصرح بقوة و انفعال بأن هذه الوصمة الجريئة من 

، فالمغالط يعمل على أن تحل مشاعرنا »عمل أحد المهيجين الذين يعملون ضد البالد 

محل التفكير المنطقي باستخدام ألفاظ من نوع الكلمات المكتوبة بالخط الرقعة فمثال 

قابل رئيس الحكومة مساعديه لمناقشة « : تظهر في الصحفإليك بعض األخبار التي 

  .»مشروع الضرائب الجديد 
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فإذا أراد المحرر إثارة المشاعر ضد رئيس فمن الممكن أن يكتب الخبر على هذه 

، وإذا أراد أن يلقي ضوءا »الرئيس يضع خطة لزيادة األغنياء غنى « : الصورة

  .»وه يتفقون على قانون الضرائب الجديد الرئيس ومستشار« :بهيجا على الخبر فيكتب

  .حاول أن تكتب لكل خبر عنوانين إحداهما يؤديه واألخر يعارضه

سأل رجال الشرطة أمس الطالب رشاد عن حادثة التصادم التي وقعت والتي  -1

وقد ذكر رئيس الشرطة أن المقابلة التي تمت مع رشاد . هرب فيها قائد السيارة

متبع مع أصحاب السيارات التي تنتهي أرقامها كانت جزءا من اإلجراء ال

  .0457باألعداد

إن مشكلة « :رفض أندريه اليوم أن يقبل اإلعداد المقترح لمؤتمر السالم وقال -2

السالم تهم جميع الشعوب، وذكر أن بالده لن تشترك في المفاوضات إال إذا 

 »دعيت الحكومة الصينية لالشتراك 

  

  :وسائل أخرى للمغالطة ·

يلجأ الشخص فيه إلى تكرار نفس الشيء إذا طلبت منه : للف والدورانأسلوب ا -1

البرهان على ما يقوله فهو مثال يرى أن النساء أقل ذكاءا من الرجال ، فإذا طلبت 

منه البرهان على ذلك ذكر نفس الشيء بأسلوب مغاير، فيقول لك عقل الرجل 

يمة لها ألن حفظ الكتب ال أكبر من عقل المرأة، كما إنه قد يدعى أن الدراسة ال ق

 .يفيد

إن تفكيره يشبه أسطوانة صوتية مصدوعة؛ فهو يردد نفس الشيء الذي قاله كل  -

  . مرة بأساليب مختلفة

وفيه يعتمد المغالط عل نظرية أنه استطاع أن يشغلك فإنك : أسلوب إثارة الدموع -2

نب معين إذا لن تستطيع أن تفكرا تفكيرا سليما، فهو يدعوك ألن تعطي صوتك لجا

، وهذا »دماء الشبان تجري قانية على شواطئ البالد األخرى«أردت أال ترى

األسلوب يتبعه المحامي الذي يصف بإسهاب طفولة الشاب الذي يحاكم بتهمة 

 .االختالس  وهي الطفولة المثيرة للرثاء
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وفيه يلجأ المغالط إلى توجيه نحو نقطة فرعية ال عالقة لها : أسلوب التعمية -3

المشكلة الرئيسة ومن أمثلة هذا الخداع التعليق اإلذاعي الذي يثير الذي يشير إلى ب

أن واضع القانون الجديد سبق أن كانت له صلة بشخص آخر كان له ابن أخ على 

 .صداقة وطيدة بشخص سبق أن قبض عليه بتهمة ابتزاز األموال

يرة بحيث يمكن والمغالط في هذه الحالة يرى أن الحقيقة صغ: أسلوب اإليجاز -4

وضعها داخل قنينة، ولذلك فهو يقدم لك إجابات بالغة البساطة لألسئلة شديدة 

 »فلنستخدم القبانل الذرية، وبذلك نقضي على متاعبنا مع أعداءنا«:التعقيد

             

  : فلندافع على أنفسنا ·

أن يبعدنا وقد يحاول . يحاول المغالط أن يدخل في أذهاننا أن البرهان الكاذب صحيح

عن التفكير المنطقي، ونستطيع أن نقاوم الحيلة األولى بأن نعود أنفسنا على مبادئ 

التفكير المنطقي وبهذه نستطيع أن نحدد الثغرات التي توجد في البراهين التي قدمناها 

  .لنا المخادع

كما ونستطيع أن نقاوم الحيلة الثانية بأن نبني قراراتنا وسلوكنا على أساس التفكير  

  .الشعور...نبنيها 

  :ويساعدنا على ذلك العادات التالية

  

  : العادات السليمة في التفكير*** 

 تإن فرص ممارسة التفكير المنطقي متاحة للجميع لحل المشكالت و اتخاذ القرارا  

ولكن ممارسة التفكير المنطقي ليست سهلة دائما ومع ذلك فإليك بعض المساعدات 

  تفكير المنطقي التي تسهل اكتساب ال

  : المساعدات التي تسهل اكتساب التفكير المنطقي -

ينبغي تجنب بعض األمور إذا شئنا أن نبدأ بتفكير منطقي وهذه األمور ليست : أوال

أخطاء في استخدام الوسائل المنطقية ،وإنما هي عوائق تحول بيننا وبين استخدامه 

  .المشاعر القوية -3-التعصب -2-الخرافات  -1:وأهم هذه العوائق اآلتي
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هي عبارة عن أفكار مختلطة تتعلق بأسباب األشياء وعللها، فانكسار : الخرافات -1

المرآة مثال يسبب سوء حظ يدوم سبع سنوات،والسير تحت السلم يتسبب في 

  .كارثة، ورؤية نجم من النجوم أو تدليك قدم أرنب يحقق أماني اإلنسان

الخرافات ومن الطبيعي أنه ال يوجد أية صلة  إن هذا بعض ما يسلم به من يعتقدون في

بين هذه األشياء وبين النتائج التي يفترض أن تنشأ عنها ، فالسير تحت السلم قد يكون 

خطرا و انكسار المرآة وال الودع وال الودع وال النجوم، يمكن أن تسيطر على 

معتقدات بدال مصائرنا واألشخاص الذين يعتقدون في الخرافات يستخدمون عادة هذه ال

فالخرافي يثق في النجم أو رجل األرنب أو قطعة النقود أكثر من ثقته في . من التفكير

قدرته المنطقية، بل إن اعتقاداته الخرافية تمنعه حتى من مجرد البدء في التفكير تفكيرا 

  .منطقيا

وهو يعني . التعصب أحكام تقرر قبل دراسة البراهين المؤدية إليها: التعصب -2

ر قرار يتعلق من األمور قبل أن تحصل بالفعل على األدلة التي تؤدي إليه، إصدا

فإذا كنت متعصبا ضد سكان مدينة ما فقد تصوت ضد الطالب الجديد الذي رشح 

عضويته اإلتحاد ألنه من هذه المدينة حتى و لو كنت ال تعرف شيئا عن هذا 

  . الطالب أو ال تعرف عنه إال قليال

صب خطأ في التفكير المنطقي فالتعصب نوع من التعميم السريع لقد رأينا أن التع

  .يمنعنا من استخدام المنطق في حل مشكالتنا

تلعب دورا كبيرا في حياتنا، وذلك ما ينبغي حقا، فمن الطبيعي : المشاعر القوية -3

أن نغضب إزاء الظلم، وأن نفرح لنجاح صديق، وأن نعطف على األشخاص 

  .وأن نسعد حين نحقق أمرا بذلنا الجهد في سبيل تحقيقه. الذين يعانون الصعوبات

وتلعب مشاعرنا دورا يشبه دور عارضة القفز في التفكير المنطقي، فالخوف من 

الرسوب في االمتحان قد يثيرك فتضع خطة جديدة لالستذكار والغضب، بسبب سوء 

ة التي يمكنك قد يؤدي بك أن تفكرا تفكيرا جديا في الوسيل. حالة المساكن في مدينتك

أن تقدم خدماتك لحل هذه المشكلة ولكن المشاعر قد تتدخل في التفكير  -كمواطن–بها 
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عن  امشاعرنا ليبعدون ىفهم يلعبون قصدا عل.المنطقي و المغالطون يدركون ذلك

  .وثمة حاالت متعددة نصبح فيها أعداء أنفسنا من هذه الناحية.التفكير 

ل معروض في إحدى المحالت التجارية قد تندفع فالفتاة التي يثيرها معطف جمي 

لشراءه دون أن نفكر تفكيرا جديا فيما يحدث للميزانية التي خصصتها لمالبسها إذا ما 

  .اشترته

فعلينا باعتبارنا مفكرين أن نعتمد على منطقنا في التفكير، أن نتعلم كيف نسيطر على 

  .تخدم مبادئه استخداما سيئامشاعرنا القوية عندما أن نحل مشكلة ما، وإذا لم نس

  :خطوات حل المشكلة منطقيا*
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  تحديد المشكالت : أوال

  

معرفة حقيقة المشكلة أهم شيئ لحلها، وكما يقال فهم السؤال نصف الجواب أو كسب 

فمثال إذا شعر والداك بأنك . نصف المعركة في معالجة أية مشكلة يتوقف على تحديدها

طل استذكارك و أنت ترى تأخرك هذا أمر طبيعي ألن تتأخر خارج المنزل تأخرا يع

  .بقية أصدقاءك يتأخرون خارج المنزل

  فما هي المشكلة في هذه الوضعية ؟

إن المشكلة الحقيقية هي ليست تأخرك خارج المنزل وإنما هي كيف تقنع والديك بأن  

  .كبرت بدرجة تصبح فيها قادرا على تحمل مسؤوليتك وترتيب أمورك بنفسك

ا ما حددت مشكلتك فإن هذا ال يعني أن من السهل حلها، فقد تصبح المشكلة صعبة وإذ

. جدا عليك حين تبدأ في إقناع أنك كبير إلى درجة أصبحت تتحمل مسؤولية نفسك

ولكن تعودنا أن نحدد مشكالتنا بصورة واضحة يساعدنا على أن نفكر فيها منطقيا 

  .ويمنعنا أن نتحول عنها

  

  ائق المؤلمة واجه الحق:ثانيا

  

بعد تحديد المشكلة يجب مواجهة الحقائق فالناس يميلون إلى ما يرغون في رؤيته، فإذا 

اختيار مهنة التدريس فإنها لن ترى سوى الجوانب اإليجابية في هذه » ليلى« مالت 

المهنة وفي الوقت نفسه تتجاهل الصفات التي تعوزها من كفاءة في أداء مهنة 

أردنا أن نصل إلى أفضل الحلول لحل مشكالتنا، فمن الواجب التدريس، ولكن إذا 

أن . علينا أن نتعود دراسة الحقائق عندما نحاول أن نصل إلى قرار وأن نحل مشكلة

رؤية الحقائق المؤلمة أمر يحتاج شجاعة، ولكنها السبيل الوحيد الذي نستطيع إذا 

ضعيفة » ليلى« ت، فقد تكوناتبعناه أن نتجنب كثيرا من التعاسة والتخبط في المشكال

في إلقاءها أو في معامالتها مع الطلبة وقد يكون اهتمامها بمهنة التدريس ناتج عن 
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رغبة منها وميل دون امتالكها لإلمكانيات الذاتية واالستعدادات والقدرات العقلية 

فإذا لم تأخذ جميع خصائص المهنة وجميع . والنفسية والجسمية لمزاولة مهنة التدريس

خصائصها الذاتية بعين االعتبار فإن تفكيرها في هذه المهنة يكون خاطئ وغير منطقي 

  .ويؤدي بها إلى الفشل في هذه المهنة

  

  )قيم الحقائق(تأكد من أن الحقائق ذات صلة بالمشكلة : ثالثا 

  

عبارة تكرر لمعرفة حقيقة شيء، فمثال قد يشير صديقك » ما قيمة ذلك ؟ « عبارة 

أن جامعة ما تتميز بفريقها في كرة القدم، ثم يعتمد على هذه : قيقة هي توفيق إلى ح

الحقيقة في دعوتك لاللتحاق بها، ولكنك إذا كنت تميل أساسا للحصول على نوع من 

  .فقد تشعر بأن الحقيقة التي ذكرها توفيق ال قيمة لها عندك. التعليم

ال تحل المشكلة وإنما  إن المعلومات وحدها التي تحصل عليها من مصادر متعددة

عليك أن تفكر فيها تفكيرا منطقيا، كما أن الحقائق المرتبطة بالمشكلة ليست جميعها 

  . ذات قيمة وجدوى في حل المشكلة

إن الحقيقة التي ذكرها توفيق عن هذه الجامعة مرتبطة بموضوع الجامعات ولكن ليس 

  :لها قيمة كبيرة في اإلجابة عن السؤال اآلتي

معات تعد أفصل إعداد للعمل الذي أرغب في االلتحاق به، وبذلك تهيئ لي أي الجا -

  نجاحا في حياتي؟

إذا أردنا أن نسير في الطريق السليم الموصل إلى نتيجة ما ، فإن علينا أن نختبر 

بعناية فائقة جميع الحقائق التي تنبني عليها هذه النتيجة، ولكن ال تقتصر على التساؤل 

  :لمعلومات، بل يجب أن تتساءل عن مدى صحة هذه ا

ما هي عالقة هذه المعلومات بالمشكلة التي نحاول أن نصل فيها إلى حل، فليست كل 

  .المعلومات لها قيمة
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هل أتناقص مع (التأكد من أن الحقائق التي نصل إليها متسقة فيما بينها: رابعا

  )نفسي

قدموا ألنفسهم األدلة والبراهين يخدع الناس أنفسهم بمهارة فائقة؛ فهم يستطيعون أن ي

  .على صحة ما يريدون االعتقاد فيه، وهذه البراهين واألدلة تبدو لهم منطقية تماما

وفي بعض األحيان قد تكون الوسيلة لمعرفة مخالفة أحد البراهين للمنطق هي أن   

قد تقنع تراجع النتيجة التي توصلنا إليها على  ما سبق أن وصلنا إليه من نتائج، فمثال 

نفسك بأن جميع النظم التي تسير عليها ليست عادلة؛ إذ أن هذه القواعد قد تمنعك من 

وانك تشعر ) أو هذا يبدلك ( أن تفعل ما تريد أن تفعله وانك قد بحثت المشكلة بدقة 

بأن البراهين التي تدعوك إلي إهمال هذه القواعد سليمة تماما ، ولكنك بعد عدة أيام 

  ع باقتناع تجد نفسك تداف

التي تعود عليك  دبسبب الفوائ تعن ضرورة االحتفاظ بالقواعد المتعلقة بأماكن السيارا  

  .من المحافظة علي هذه القواعد

وعند مقابلة النتيجتين مع بعضهما البعض، فإنك تجد أنهما متعارضتين ومهما بدت   

  .هاتين النتيجتين خاطئةالبراهين التي تسوقها في كل حالة منطقية فمن الواضح أن إحدى 

  :ويعتنق معظمنا آراء تتعارض فيما بينها في الحقيقة 

هل تعتقد أن األمانة فصيلة هامة وتشعر في نفس الوقت أن الغش في االمتحان أمر  -

  ال غبار عليه ؟  

هل تشعر أن حرية الكالم فكرة جيدة، تشعر في نفس الوقت أنه ال ينبغي السماح  -

 عنك في آراءهم ؟بالكالم لمن يختلفون 

 هل يتفق ما نفعله مع ما ندعو إليه عادة ؟ -

إن اتساق النتائج التي تصل إليها فيما بينها في حل المشكلة لدليل واضح على صحة 

  .الحل الذي توصلت إليه

إن من العادات الجيدة أن يراجع اإلنسان النتائج التي يصل إليها مع النتائج التي سبق   

  .الماضيوأن وصلنا إليها في 

  .     وهذه الطريقة تمكننا من أن نتأكد من أن تفكيرنا منطقيا***     
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